เอกสารประกอบ

การสั มมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8

“เทคโนโลยีวนวัฒน์ เพือ่ ขจัดความยากจน”

โดย

สํ านักวิจัยการจัดการป่ าไม้ และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 - 8 มิถุนายน 2550
ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทนํา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมอันเกิดจากน้ํามือมนุษยทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และ
ไดสง ผลกระทบอยางรุ นแรงตอ สภาพแวดลอ ม สังคม และเศรษฐกิจ ป าไม นับไดวา เปน ตนทุ นทาง
ธรรมชาติที่สํ า คั ญ ที่สุด เมื่อ ทรั พ ยากรปา ไมถู ก ทํ า ลายลงและถู ก ใช จ นเกิ น กํ า ลัง ของป า มีผ ลทํ า ให
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันทุกประเทศตองเผชิญกับวิกฤตภาวะโลกรอนและประสบภัย
ธรรมชาติกันอยูเนืองๆ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ดินถลม และการพังทลายของชายฝง ซึ่งภัยพิบัติ
เหล านี้ ไ ดท วี ความรุน แรงมากขึ้ น นอกจากนี้ การทํ าลายป า เปรี ย บเสมือ นการทํา ลายอูขาวอูน้ํา ของ
ชาวบาน เพราะปาเปนแหลงปจจัยสีท่ ี่ชาวบานไดกนิ ไดใช ตลอดจนสรางรายไดนําไปเลี้ยงครอบครัว เมื่อ
ปาหมดปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมก็ตามมา ดวยเหตุนี้องคกรตางๆ จึงหันมาปลูกปากันมากขึ้น ไมวา
จะเปนการปลูกเพื่อการอนุรักษ การปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปาใหสมบูรณขึ้น และการปลูกปาในเชิง
พาณิชย
กรมปาไม ไดเล็งเห็นแลววา การปลูกปาเปนงานที่ตองใชทั้งทุนทรัพย เวลา และแรงงาน
เพื่อใหการปลูกปามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรตองทําตามหลักวิชาการ ซึ่งวนวัฒนวิทยาเปน
ความรูที่จะนําใหการปลูกปาเปนไปตามเปาหมาย ปจจุบันมีผลงานดานวนวัฒนวิทยามากมาย เชน การ
ปรับปรุงพันธุ การวิจัยดานเมล็ดพันธุและการขยายพันธุ การวิจัยดานปฐพีวิทยาปาไม การวิจัยดาน
การปลูกสรางสวนปา รวมถึงการวิจัยดานการใชประโยชนจากปาและผลิตผลจากปา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาใหกับปารวมถึงการใชประโยชนปาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กรมป า ไมไ ด ต ระหนั ก ว า ผลงานวิ ชาการข า งต น มี ป ระโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ ภาครั ฐ เอกชน
ตลอดจนประชาชนที่จะทําการปลูกปา และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ 80 พรรษา ซึ่งในหลวงของเราทรงเปนนักปาไมผูยิ่งใหญ มีพระราช
กรณียกิจดานปาไมมากมาย โดยมุงหวังที่จะใหราษฎรของทานมีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณ มีความ
เปนอยูที่ดีภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรมปาไมจึงรวมกับคณะวนศาตรจัดการสัมมนาวนวัฒนวิทยา
ครั้งที่ 8 ขึ้น ภายใตหัวขอ “เทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อขจัดความยากจน” เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กรุ ง เทพมหานคร เพื่อ เป น เวที ใ ห นั ก วิ จั ย ได นํ า เสนอผลงาน มีการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิ ดเห็น และประสบการณในการทํ างาน เพื่อ ใหงานการปลูกสรางสวนปา
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
กรมปา ไม หวั งเปน อยางยิ่งว าเอกสารฉบับ นี้จ ะเปน ขอ มูลที่มีป ระโยชน อย างยิ่ง สํา หรั บ
นักวิจัยและผูที่มีอาชีพปลูกปาที่จะนําไปประยุกตใชในการสงเสริม การพัฒนางานปลูกสรางสวนปา รวม
ไปจนถึงนําผลงานวิจัยไปพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต

(นายวิสูตร สมนึก)
ผูอํานวยการสํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม
ประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8
“เทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อขจัดความยากจน”
วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2550
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ

................................................................................
กรมปาไม รวมกับคณะวนศาสตร จัดการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน
เพื่อขจัดความยากจน” เพื่อรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 80 พรรษา
ประวัติความเปนมา
กรมปาไมรวมกับคณะวนศาสตร ไดเปนเจาภาพจัดการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา โดยกําหนด
ใหมีการสัมมนาทุกๆ 5 ป และไดจดั มาแลว 7 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 20-22 ธันวาคม 2510 ณ ศูนยอารักขาขาว กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 9-11 มกราคม 2522 ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2526 ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 18-22 มกราคม 2531 ณ โรงแรมรีเจนท มารีนา จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 27-29 มีนาคม 2534 ณ กรมปาไม
ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2539 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 12-14 ธันวาคม 2544 ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

i

โครงการการสัมมนาทางวิชาการ
การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8
“เทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อขจัดความยากจน”
โดย คณะวนศาสตร รวมกับกรมปาไม
หลักการและเหตุผล
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา ทรัพยากรปาไมของประเทศไดถูกบุกรุกทําลายลงอยางรวดเร็ว
จนมีสภาพเสื่อมโทรม กอใหเกิดผลกระทบทั้งในทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา ทําใหขาดความสมดุลทาง
ธรรมชาติ ซึ่งปรากฏใหเห็นเนืองๆ ในปจจุบัน ไมวาจะเปนเหตุการณน้ําทวม หรือฝนแลงที่เกิดขึ้นทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ในขณะที่ความตองการไมเพื่อใชสอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรปาไมกลับ
ลดลง กอใหเกิดความขาดแคลนไมใชสอยภายในประเทศ มาตรการแกไขทางดานการอนุรกั ษทรัพยากรป
าไมเพีย งอยางเดียว ไมอาจจะเพิ่ม ผลผลิตหรือฟนฟูส ภาพสิ่ง แวดลอมที่สูญ เสีย ไปได รัฐ บาลจึง มี
นโยบายสงเสริมการอนุรักษควบคูก ั บการปลู กสรางสวนปาเพื่อ เพิ่มผลผลิตปาไมสําหรับการคาและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการสงเสริมการปลูกตนไมในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อใชสอยในครัวเรือนและเพิ่มราย
ไดแกเกษตรกรรายยอย อยางไรก็ตาม การปลูกสรางสวนปาหรือการปลูกตนไมทุกชนิดใชระยะเวลานาน
และใชเงินลงทุนสูง หากการดําเนินงานไมเปนไปตามหลักวิชาการหรืออาศัยความรูที่ถูกตอง การปลูกสร
างสวนปาหรือการปลูกตนไมก็อาจประสบความลมเหลวและไมคมุ คากับการลงทุน
วนวัฒนวิทยาเปนสาขาวิชาหนึ่งที่ศึกษาเกีย่ วกับธรรมชาติของปาและตนไมในปา ไมวาจะเป
นเรื่องของการเจริญเติบโต การปรับปรุงพันธุ การบํารุงรักษา การจัดการ หรือการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนาองคความรูตางๆ เหลานี้จําเปนตองมีการศึกษาและวิจัยอย
างตอเนื่อง คณะวนศาสตรและกรมปาไมไดเล็งเห็นความสําคัญในการรวบรวม สงเสริม และเผยแพร
ผลงานวิจัยทางดานวนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาการปลูกสรางสวนปา จึงไดจัดใหมีการสัมมนาทางวนวัฒน
วิทยาเปนประจําอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป ซึ่งการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยาในครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 8 โดย
จะเปดโอกาสใหนักวิชาการปาไม ผูที่เกี่ยวของกับงานปาไม และผูที่สนใจทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการแกปญหา
ทางดานสวนปาใหมีความเจริญกาวหนาอยางเหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุ
บันและอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัยทางวนวัฒนวิทยา
2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยทางดานการปลูกสรางสวนปาสําหรับเปนขอมูลในการสงเสริม
และพัฒนาการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ และการปลูกสรางสวนปาเพื่อแกไขปญหา
ความยากจน
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3. เพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัยไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางในการดําเนินงานวิจัยในอนาคต
4. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดนําเอาความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชใหเปน
ประโยชนในการดําเนินการปลูกสรางสวนปา
ผูรบั ผิดชอบโครงการ
สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม  กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม และคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอกิจกรรมการปลูกสรางสวนปาเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม
วาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเกษตรกรรายยอยผูดําเนินการปลูกสรางสวนปา โดยการนําเอาความรู
ที่ไดจากการวิจัย และการแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักวิชาการผูเขารวมการสัมมนา ไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอไป
รูปแบบการสัมมนา
การบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการ การอภิปรายบนเวทีโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ การ
ซักถาม และเสนอขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ
ผูเขารวมการสัมมนา
คณาจารยจากสถาบันการศึกษาตางๆ นักวิชาการจากกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช องคการอุตสาหกรรมปาไม บริษัทไมอัดไทย เอกชน และผูที่สนใจในงานปลูกสรางสวนป
า
ทั่วประเทศ จํานวน 200 คน
วันสัมมนาและสถานที่
6 – 8 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุมสงาสรรพศรี ชั้น 3 ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สารบัญ
หน้ า
การปรับปรุ งพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน
โดย นายวิฑรู ย์ เหลืองวิริยะแสง

1

การพัฒนาสายพันธุ์ไม้สักเพื่อการปลูกสร้างสวนป่ าเศรษฐกิจ
โดย สาโรจน์ วัฒนสุ ขสกุล

8

แมลงผสมเกสรกับการติดผลของไม้สัก
โดย สุ วรรณ ตั้งมิตรเจริ ญ

18

การผสมเกสรไม้สักเพื่อการทดสอบสายพันธุ์แบบปิ ด
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การปรับปรุงพันธุ์ไม้ เศรษฐกิจ เพือ่ การใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างยัง่ ยืน
Genetic Improvement of Economic Trees for Sustainable Use
นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง (VITOON LUANGVIRIYASAENG)1
บทคัดย่ อ
การปรับปรุ งพันธุ์ไม้มีความสําคัญต่อการปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างมาก เพราะการปรับปรุ งพันธุ์ไม้
เป็ นฐานของการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งปริ มาณ คุณภาพของผลผลิตของต้นไม้ และ
การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ได้อย่างยัง่ ยืน เนื่องจากการปรับปรุ งพันธุ์ไม้เป็ นการดําเนิ นงานที่ใช้ระยะเวลาและ
งบประมาณ ดังนั้นการดําเนิ นงานปรับปรุ งพันธุ์ไม้จึงต้องมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าต่อการ
ลงทุน การดําเนินการปรับปรุ งพันธุ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพควรมีการวางแผนการดําเนิ นงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ที่เหมาะสม โดยมีองค์ประกอบที่สาํ คัญที่ตอ้ งพิจารณา คือ แผนยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนิ นงานที่เหมาะสม
มีวตั ถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ชดั เจน มีแหล่งพันธุ กรรมลําดับชั้นต่างๆ การคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญและงบประมาณสนับสนุน

คําหลัก: ปรับปรุ งพันธุ์ไม้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพันธุ์
ABSTRACT
Tree improvement is one important activity to increasing the quantity quality and sustainable
use of commercial plantation. Because of tree improvement process are time and budget consuming, the
breeding program have to be efficient of strategy and work plan included short and long planning. The basic
elements of planning tree improvement are well define strategy and plan, clear objectives, hierarchy of
populations, selection and mating, personnel and funding.

Keywords: Tree improvement, Breeding Strategy
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บทนํา
การปลูกไม้เศรษฐกิจเป็ นการปลูกต้นไม้เพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยผลตอบแทนดังกล่าว
ได้จากเนื้ อไม้หรื อส่ วนต่างๆ ของต้นไม้ที่สามารถนําไปจัดการเชิ งพาณิ ชย์ได้ ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตต่อต้น
(productivity) ให้มากขึ้นรวมทั้งการเพิ่มคุณภาพ (quality) ของผลผลิตจะเพิ่มมูลค่าของไม้เศรษฐกิจที่ปลูกให้
สู งขึ้นได้ ซึ่ งการเพิ่มผลผลิตทั้งปริ มาณและคุณภาพดังกล่าวนี้ สามารถทําได้โดยการคัดเลือกพันธุ์ (selection)
และผสมพันธุ์ (breeding) อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง จะทําให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ มีมูลค่าสู งขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่องไปด้วย โดยขบวนการดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ (Tree Improvement) นัน่ เอง
การปรับปรุ งพันธุ์ไม้ นอกจากจะเป็ นการเพิ่มมูลค่าของต้นไม้แล้วยังเป็ นการช่ วยสนับสนุ น
ความสําเร็ จของการปลูกไม้เศรษฐกิ จอีกด้วย โดยการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่แบบต่างๆ เช่ น
สภาพพื้นที่แห้งแล้ง (Harwood et. al., 2005) สภาพพื้นที่ดินเค็ม (Marcar et. al., 1995) การพัฒนาสายพันธุ์
ให้มีความต้านทานต่อโรค (Gadgil et. al., 2000) เป็ นต้น ดังนั้นการปรับปรุ งพันธุ์ไม้จึงเป็ นฐานของการปลูก
ไม้เศรษฐกิจที่ตอ้ งมีการดําเนินการควบคู่กนั เพื่อให้การปลูกไม้เศรษฐกิจสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
การปรั บปรุ งพันธุ์ไม้เป็ นการดําเนิ นงานที่ ใช้ท้ งั ระยะเวลาและงบประมาณ การดําเนิ นงาน
ปรั บปรุ งพันธุ์ไ ม้ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะให้ผลตอบแทนที่ คุม้ ค่ า ดังนั้นการดําเนิ นงานจึ งต้องมี การกําหนด
แผนงานที่เหมาะสมกับทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ และมีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองค์ประกอบสําคัญ
ต่างๆ ที่จะต้องนํามาพิจารณา ซึ่ งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
องค์ ประกอบสํ าคัญของการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ (Basic Elements of Tree Improvement)
องค์ประกอบพื้ นฐานที่ สําคัญที่ ตอ้ งพิ จารณาและตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานด้านการปรับปรุ ง
พันธุ์ไม้เพื่อให้มีการดําเนินเงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การเลือกใช้ยุทธศาสตร์
และแผนการดําเนิ นงานที่เหมาะสม (well defined strategy and plan) การกําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
พันธุ์ไม้ที่ชดั เจน (clear objectives) มีแหล่งพันธุ กรรมตามลําดับชั้นต่างๆ (hierarchy of populations) มี
ขบวนการคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์ (selection and mating) มีผเู ้ ชี่ยวชาญและงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ (personnel and funding)
and plan)

1. การเลือกใช้ ยุทธศาสตร์ และการวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสม (Well defined strategy

ยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ (breeding strategy) เป็ นการกําหนดรู ปแบบของ
กิ จกรรมต่างๆ ที่ ตอ้ งดําเนิ นงานต่อเนื่ องกัน ซึ่ งปั จจุ บนั ได้มีการเสนอไว้หลายรู ปแบบต่ างๆ กัน เช่ น Mass
selection , Multiple breeding population , Nucleus breeding เป็ นต้น (Eldridge et. al., 1993) โดยรู ปแบบต่างๆ
ดังกล่าวมีหลักการที่จะหลีกเลี่ยงการผสมสายพันธุ์ที่ใกล้ชิด (inbreed) ลดการถดถอยทางพันธุ กรรม (inbreed
depression) และให้มีโอกาสการผสมข้ามสายพันธุ์ (out-crossing) ให้มากที่สุด อีกทั้งให้มีการถ่ายทอด
พันธุ กรรมที่ ดีสู่ ลูกหลาน ซึ่ งการจะเลือกรู ปแบบใดก็ข้ ึ นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ คื อ ความต้องการมูลค่ าทางพันธุ์
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(genetic gain) มากน้อยเพียงใด ทรัพยากรที่มีอยู่ (resources) เทคโนโลยีของการคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์
และศักยภาพของนักปรับปรุ งพันธุ์ของหน่วยงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สมั พันธ์กบั มูลค่าทางพันธุ์ที่เพิ่มสู งขึ้นด้วย
เมื่ อ ได้เ ลื อกรู ปแบบที่ เ หมาะสมแล้วก็จะได้จัด ทํา แผนการดํา เนิ นงาน (breeding plan) ต่ อไป โดยแผน
ดํา เนิ นงานเป็ นการแปลงยุท ธศาสตร์ ใ ห้เป็ นแผนปฏิ บตั ิ งานตามกิ จกรรมต่ า งๆ ที่ ต ้องดํา เนิ นการ ซึ่ งแผน
ดําเนินงานอาจจะเป็ นแผนกิจกรรมประจําปี ประจําเดือน ตามขั้นตอนของยุทศาสตร์ที่กาํ หนดไว้
2. กําหนดวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนของการปรับปรุ งพันธุ์ (Clear objectives)
มี การกํา หนดวัต ถุ ประสงค์ว่า จะปรั บปรุ งพันธุ์ ไ ม้น้ ันเพื่ อนํา ไปใช้ประโยชน์ อะไร เช่ น
ปรับปรุ งพันธุ์ไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ปรับปรุ งพันธุ์เพื่อเป็ นไม้ใช้สอย ปรับปรุ ง
พันธุ์ไม้เพื่อการผลิตนํ้ามันหอมระเหย ปรับปรุ งพันธุ์ไม้เพื่อพลังงาน เป็ นต้น ซึ่ งวัตถุประสงค์ดงั กล่าวจะนําไป
เป็ นลักษณะ (traits) ที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์ (selection criteria) โดยลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะที่
สัมพันธ์กบั มูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic trait) ตามความหนักเบาของมูลค่า และผลที่ได้จากการเพิ่มขึ้นของ
ลักษณะนั้น (economic weight)
ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งพันธุ์ไม้เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ โดยการคิดคํานวณ
ผลตอบแทน (profit) กับลักษณะที่สัมพันธ์กบั มูลค่าทางเศรษฐกิจคือ ความหนาแน่นเนื้ อไม้ (density) ปริ มาณ
เยื่อกระดาษ (% pulp yield) ปริ มาตร (volume) และค่าใช้จ่ายต่างๆ (Woolaston and Javis, 1995) โดยมีสมการ
ดังนี้คือ
Profit = Income-1000*{Plantation costs per ha. /(Density*Pulp yield* Volume)+
harvesting, transport & mill costs per m.3/(Density*Pulp yield)}
3. ลําดับชั้นแหล่ งพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์ (Hierarchy of populations)
ในการดําเนินการพัฒนาพันธุ์จะต้องมีแหล่งพันธุ กรรมต่างๆ เพื่อดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์
ที่วางเอาไว้ โดยแหล่งพันธุ กรรมแรกที่จะต้องมีคือ ฐานพันธุ กรรม (base population) ซึ่ งเป็ นแหล่งพันธุ กรรม
ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) สูงมาก เพื่อใช้เป็ นแหล่งในการคัดเลือกพันธุ์ดา้ นต่างๆ
โดยทัว่ ไปจะเป็ นแหล่งพันธุกรรมธรรมชาติ หรื อแหล่งพันธุกรรมที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์จากแหล่งต่างๆ มา
ไว้ในที่ เดี ยวกัน เช่ น สวนรวมพันธุ์ (gene bank) สวนอนุ รักษ์พนั ธุ์ (gene conservation) เป็ นต้น แหล่ง
พันธุ กรรมลําดับต่อไปเป็ นสวนผสมพันธุ์ (breeding population) ที่ ได้มีการเลือกตัวแทนของแต่ละถิ่นกําเนิ ด
จากฐานพันธุกรรม นํามาทดสอบสายพันธุ์ (progeny test) คัดเลือกพันธุ์ และผสมพันธุ์ (selection and mating)
โดยการทดสอบสายพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์จะเป็ นวงจร (cycle) ซํ้าแล้วซํ้าอีก สายพันธุ์ที่มีลกั ษณะดี
ตามความต้อ งการจะถูก เลื อ กออกไป เพื่ อไปสร้ า งแหล่ งพันธุ กรรมในลํา ดับต่ อไปคื อ สวนขยายพัน ธุ์
(propagation population) ซึ่ งก็คือ สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed orchard) สวนรวมพันธุ์ (clonal orchard) และจาก
สวนขยายพันธุ์จะขยายสายพันธุ์โดยเมล็ดหรื อกิ่ งพันธุ์จากแม่ไม้พนั ธุ์ดีเพื่อไปปลูกสร้างสวนป่ า เป็ นแหล่ง
พันธุกรรมสุ ดท้ายของการปรับปรุ งพันธุ์ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1

วงจรของการปรับปรุ งพันธุ์

Base
population

Breeding
population

BASE

progeny
tests

Propagation
population
selection

mating

Production
population

seed
plantations
orchards/
mass
propagation
clone banks

select trees

4. การคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์ (Selection and mating)
การคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์เป็ นกิจกรรมที่สาํ คัญของการปรับปรุ งพันธุ์ เพื่อให้มีการ
พัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพดีข้ ึน โดยการคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์น้ ี จะอยู่ในสวนผสมพันธุ์ ซึ่ งยุทธศาสตร์
การปรับปรุ งพันธุ์จะมีการกําหนดรู ปแบบของการผสมพันธุ์ (mating design) ในสวนผสมพันธุ์ว่าเป็ นแบบ
open pollinated (half sib) หรื อ control pollinated (full sib) นอกจากนี้ การทดสอบสายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์
จะเป็ นการประเมินค่าทางพันธุ์และการถ่ายทอดทางพันธุ์ โดยจะใช้ขอ้ มูลทางสถิติในการประเมินค่าทางพันธุ์
(genetic parameter) ต่างๆ ซึ่ งในการคัดเลือกพันธุ์น้ ี มีหลายวิธีการ เช่น selection index (Cotterill and Dean,
1990) mixed model (Blup) selection (Borralho,1995) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการใช้เทคนิ คชี วภาพ
(biotechnology) และพันธุศาสตร์โมเลกุล (molecular genetic) ช่วยประเมินเพื่อให้เกิดความแม่นยํามากยิ่งขึ้นได้
ปัจจุบนั การคัดเลือกพันธุ์จากการผสมข้ามพันธุ์เป็ นลูกผสม (hybrids) มากขึ้น เพราะลูกผสม
มีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตสูงขึ้นและสามารถปรับตัวกับสภาพพื้นที่ได้หลากหลายมากขึ้น
5. มีผ้ เู ชี่ยวชาญและงบประมาณสนับสนุน (Personnel and funding)
การปรับปรุ งพันธุ์เป็ นการดําเนิ นงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ และต้องการผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ที่ช่วยแนะนําแนวทางที่ เหมาะสม และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่ อให้การดําเนิ นงานดังกล่าวเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะการดําเนินงานดังกล่าวเป็ นการลงทุนทั้งงบประมาณและเวลาจํานวนมาก
จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบทั้ง 5 ส่ วนนั้นสัมพันธ์กนั ดังนั้นความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ จะทําให้
การดําเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางที่ชดั เจน
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ตัวอย่ างยุทธศาสตร์ การปรับปรุ งพันธุ์ไม้ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ของกรมป่ าไม้ (Breeding
Strategy for Eucalyptus camaldulensis)
ยูคาลิปตัสเป็ นไม้เศรษฐกิ จที่ สําคัญชนิ ดหนึ่ งของประเทศไทย ซึ่ งมี การประมาณพื้นที่ ปลูกไม้
ยูคาลิปตัสมีมากกว่า 2 ล้านไร่ โดยมีการนําไม้ยคู าลิปตัสไปใช้ประโยชน์มากมาย ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น เยื่อกระดาษ ไม้กระดานอัด ชิ้นไม้สับ ไม้เสา เป็ นต้น ยูคาลิปตัสที่มีการปลูกมากที่ สุดคือยูคาลิปตัส
คามาลดูเลนซี ส กรมป่ าไม้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทางหน่วยงาน ACIAR AusAID และ
CSIRO-ENSIS โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซี ส จากแหล่งพันธุ กรรมธรรมชาติทางตอนเหนื อ
ของประเทศออสเตรเลียจํานวน 305 สายพันธุ์ (family) จาก 31 ถิ่นกําเนิ ด (provenance) มาสร้างเป็ นฐาน
พันธุ กรรม เพื่อดําเนิ นโครงการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซี ส มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 เป็ นต้นมา
จนถึงปั จจุบนั (Eldridge, 1995 และ Raymond, 1991) และได้ร่วมกับนักวิจยั กรมป่ าไม้ในการปรับปรุ ง
ยุทธศาสตร์และแผนการดําเนิ นการ (Arnold et. al., 2003) (ภาพที่ 2-3) ปั จจุบนั การดําเนิ นการปรับปรุ งพันธุ์น้ ี
ได้พฒั นาพันธุ์เป็ นรุ่ นที่ 2 (second generation) แล้ว ภาพที่ 2-3 ข้างล่างนี้ เป็ นผังกิจกรรมของยุทธศาสตร์ การ
ปรั บปรุ งพันธุ์ไม้ยูคาลิ ปตัส คามาลดูเลนซี ส ของกรมป่ าไม้ โดยมีการสร้างแปลงทดลองต่ างๆ เช่ น แปลง
ทดสอบสายพันธุ์ (progeny testing) แปลงทดสอบแม่ไม้ (clonal testing) สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ท้ งั จากเมล็ด
(seedling seed orchard: SSO) และกิ่งชํา (clonal seed orchard: CSO) ตามช่วงเวลาต่างๆ

Year

2002

Base
Population
Natural
Stands
in
Australia

Propagation
Population

Breeding
Population

seed off 246
2002 - 2nd generation
selected trees at
progeny trial x 1
Lad Krathing

Plantation
Forests

1986 Seed Stands,
various locations

1991- 92
SSOs x 3

seed off best
selected trees

2004-5

Se

2nd generation
progeny trials x 2

2008

Se

le c
t
thi ion
a
nn
i ng nd

le c
t
thi ion
a
nn
i ng nd

2nd generation
SSOs x 3

3rd generation
progeny trials x 3

2010

ภาพที่ 2 โครงการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซี ส ในประเทศไทย
: แผนการคัดเลือกสายพันธุ์
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Breeding
Population

Year

2002 - 2nd generation
progeny trial X 1

3 x 1991- 92
SSOs

Best 30 trees from

2002

existing SSOs

20 growth & oil
clones from
Australia

Vegetatively
propagated
clone bank(s)
for controlled
pollinations

2004-5
2nd generation
progeny trial X 2

2008

Hybrid
& pure
specie
seed
from e
s
lite cro
sses

Clonal

H
seed
se ybri
ed d &
orchards?
fro
p
m ure
eli
te spe
cr cie
os
s
se
s

2008

Plantation
Forests

Propagation
Population

Controlled pollination
sub-population

field
testing

field
testing
Seed from
clonal
orchards?

Tested
clones
2010?

ภาพที่ 3 โครงการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซี ส ในประเทศไทย
: การจัดสร้างแหล่งพันธุกรรม
นอกจากการศึกษาการเจริ ญเติบโตแล้ว ในการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ E. camaldulensis ได้มีการศึกษา
คุณสมบัติเนื้ อไม้จากสายพันธุ์ไม้ในรุ่ นที่ 1 โดยมีการศึกษาความหนาแน่นเนื้ อไม้และเปอร์ เซ็นต์เยื่อกระดาษ
(% pulp yield) โดยการใช้เครื่ อง Near-infrared spectroscopy (NIR) ผลของการวิเคราะห์สามารถหาเปอร์เซ็นต์
เยื่อกระดาษตาม ภาพที่ 4

Wood properties
selection
Basic Density

Lab determined

800
700
600
y = x - 0.0008
R2 = 0.74

500
400
400

500

600

700

800

NIR calculated

% Crude Pulp Yield

Lab determined

48.00
46.00
y = x + 4E-05

44.00

NIR

2

R = 0.82

42.00
40.00
40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

NIR calculated

ภาพที่ 4 การคัดเลือกสายพันธุ์ไม้ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซี ส รุ่ นที่ 1 โดยใช้ลกั ษณะของคุณสมบัติไม้
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การพัฒนาสายพันธุ์ไม้ สักเพือ่ การปลูกสร้ างสวนป่ าเศรษฐกิจ

TEAK GENETIC IMPROVEMENT FOR ECONOMIC PLANTATION
สาโรจน์ วัฒนสุ ขสกุล (SAROJ WATTANASUKSAKUL)1
บทคัดย่ อ
การพัฒนาพันธุ์ไม้สักในประเทศไทยได้ดาํ เนิ นการอย่างเป็ นขั้นตอนมากว่า 40 ปี หลังจาก
การลงนาม ความร่ วมมือระหว่าง DANIDA (Danish International Development Assistance) ของประเทศเดนมาร์ ก
กับรัฐบาลไทย โดยกรมป่ าไม้จดั ตั้งศูนย์บาํ รุ งพันธุ์ไม้สักขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2508 มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง
พันธุ์ไม้สักให้มีคุณภาพทางพันธุ์ดีข้ ึน และหาเทคนิ คการขยายพันธุ์ไม้สักพันธุ์ดีสาํ หรับการปลูกสร้างสวนป่ า
ได้ทดสอบถิ่นกําเนิ ด สํารวจและคัดเลือกแม่ไม้จากแหล่งต่างๆ มาเก็บรวบรวมสร้างเป็ นสวนรวมพันธุ์ สร้าง
สวนผลิ ตเมล็ดพันธุ์ สร้ างสวนผสมพันธุ ์ ทดสอบแม่ไ ม้ ควบคุ มการผสมเกสร ทดสอบสายพันธุ ์ และ
การทดลองทางด้านวนวัฒน ปั จจุบนั ได้พฒั นาสายพันธุ์ไม้สักโดยการสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ จากการควบคุม
ผสมเกสรของพ่อ –แม่ไ ม้ที่ผ่า นการทดสอบแล้ว เพื่ อ ผลิ ต กล้า ไม้สัก พันธุ ์ดี ที่ มีอตั ราการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกไม่นอ้ ยกว่า 2 เซนติเมตรต่อปี หรื อความเพิ่มพูนรายปี เฉลี่ย 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ต่อปี และขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อควบคู่กบั การปั กชํา สําหรับปลูกทดสอบ และ
ส่ งเสริ มให้มีการปลูกสร้างสวนป่ าไม้สกั เศรษฐกิจจากกล้าไม้ที่ผา่ นการปรับปรุ งพันธุ์แล้ว

คําหลัก: ไม้สกั การปรับปรุ งพันธุ์ สวนป่ าเศรษฐกิจ
ABSTRACT
Teak Improvement Centre (TIC) was established in the early 1965s under coordination of
DANIDA (Danish International Development Assistance) and RFD (Royal Forest Department) of Thailand
to improve teak genetic and develop propagation techniques for teak plantation. During the last 40 years,
TIC has been involved in provenances test, plus-trees selection for tree breeding, clone bank establishment,
seed orchard establishment, breeding orchard establishment, clonal test, controlled pollination, progeny test,
silvicultural research and developed propagation techniques for good seedling. At present, the teak breeding
plan was intended to improve hybrid-teak, for growth increment rate of more than 2 cm./year or mean annual
1

สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: tic2508@yahoo.co.th
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increment 2.5 m.3/rai/year, by controlled pollination of tested teak plus-trees and propagated by tissue culture
and cutting for progeny test and economic teak plantation.

Keywords: Teak, Improvement, Economic Plantation
บทนํา
ไม้สักเป็ นไม้มีค่าชนิ ดหนึ่ งของโลกที่มีลายไม้และสี สวยงาม ไสกบตบแต่งง่าย มีความทนทาน
เหมาะสําหรับทําเฟอร์ นิเจอร์ ใช้ตกแต่งในบ้านเรื อนและเรื อเดิ นทะเล มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ใน
ประเทศ อินเดีย พม่า ไทย ลาว และส่ วนที่นาํ ไปปลูกที่เกาะชวา ประเทศอินโดนี เซี ยเมื่อประมาณ 400- 600 ปี
ที่แล้ว (Pandey and Brown, 2000; Ball et al, 2000) สําหรับประเทศไทยในอดีตมีป่าไม้สักธรรมชาติประมาณ
170,000 ตารางกิ โลเมตร กระจายอยู่ในแถบลุ่มนํ้าแม่กก สาละวิน ปิ ง วัง ยม และน่ าน ครอบคลุมจังหวัด
เชี ยงราย แม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่ ลําพูน ลําปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุ โขทัย ตาก พิษณุ โลก กําแพงเพชร พิจิตร
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทยั ธานี และบางส่ วนแถบทิศตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี (อภิชาติ, 2537) ซึ่ งพื้นที่
ป่ าไม้ในยุค แรกๆ นั้นอยู่ในความครอบครองของเจ้า ผูค้ รองนคร มี การตัด ไม้สัก จากป่ าธรรมชาติ มาใช้
ประโยชน์อย่า งเดี ย ว ขาดการวางแผนและไม่มีการจัดการตามหลักวิ ชาการ เนื่ องจากป่ าไม้สักยังมี อยู่มาก
ประชากรมีนอ้ ย ผลกระทบต่างๆ จึงมีไม่มาก แต่ดว้ ยอัจฉริ ยะและพระดําริ การณ์ไกลของสมเด็จพระปิ ยะมหาราช
ว่าป่ าไม้จะเสื่ อมโทรมลง จึงทรงโปรดให้จดั ตั้งกรมป่ าไม้ในปี พ.ศ. 2439 จากการเสนอแนะของ นายเอช สเลด
( Mr. H. A. Slade ) ผูเ้ ชี่ ย วชาญการป่ าไม้ช าวอังกฤษ ซึ่ งรั ฐบาลไทยได้ข อยืมตัวมาจากประเทศอิ นเดี ย
เพื่ อสํารวจวางแผนการทําไม้สักให้เป็ นระบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและคุม้ ครองรักษาป่ าไม้สักให้อาํ นวย
ผลอย่างยัง่ ยืน อดีตนั้นไม้สักเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาํ คัญของประเทศไทย ทํารายได้เป็ นอันดับสองรองจากข้าว
ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์หรื อเอกลักษณ์ของประเทศไทยก็ว่าได้ ประเทศไทยมีการปลูกสร้างสวนป่ าไม้สัก
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2449 ที่ สวนป่ าแม่จวั๊ ะ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2484 กรมป่ าไม้ได้
วางแผนการปลูกสร้างสวนป่ าไม้ไม้สักอย่างมีแบบแผน โดยเริ่ มปลูกในปี พ.ศ. 2485 ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ สวนป่ า
แม่ตา้ อําเภอลอง จังหวัดแพร่ สวนป่ าห้วยไร่ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สวนป่ าท่าชัย อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุ โขทัย และสวนป่ าห้วยทาก อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อฟื้ นฟูสภาพป่ าที่เสื่ อมโทรม
ให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ เพื่อให้ไม้สกั เพียงพอต่อความต้องการใช้และทดแทนไม้ที่ตดั ออกจากป่ าธรรมชาติ
ที่นบั วันจะหมดไป ให้ราษฎรมีงานทําเพื่อจะได้ลดการเข้าไปตัดต้นไม้ทาํ ลายป่ า โดยมีอาชี พเป็ นคนงานสวนป่ า
ซึ่ งผูท้ ี่ลงทุนปลูกมีเฉพาะหน่ วยงานภาครัฐเท่านั้น ต่อมาการค้าขายไม้เป็ นธุ รกิจที่ดี และได้มีการให้สัมปทาน
การทําไม้แก่องค์กรต่างๆ และบริ ษทั เอกชน ทําให้ป่าสักธรรมชาติเสื่ อมโทรมและพื้นที่ลดลงไป
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สถานการณ์ ไม้ สักในประเทศไทย
จากการที่ไม้สกั เป็ นไม้ที่มีคุณลักษณะเป็ นเลิศ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างดี ทําให้
การตัดไม้สักจากป่ าธรรมชาติขยายวงกว้างขึ้ น เพื่อนําไปใช้สร้างบ้านเรื อน ใช้สอย และขายเพื่อนํารายได้มา
ดําเนินชีวิต ตลอดจนมีการใช้พ้ืนที่สาํ หรับปลูกพืชเกษตรอย่างต่อเนื่องตามอัตราเพิ่มขึ้นของประชากร จนปั จจุบนั
สภาพป่ าไม้สักตามธรรมชาติ ที่เคยมีถึง 170,000 ตารางกิ เมตร ลดลงเหลือประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตร
เท่านั้น (อภิชาติ, 2535) ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้มีการสั่งเข้าไม้สักอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 หลังจากรัฐบาล
สัง่ ปิ ดการทําไม้จากป่ าธรรมชาติ การสัง่ เข้าไม้สกั มีปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยสั่งเข้าไม้
เป็ นปริ มาณ 2,335,349 ลูกบาศก์เมตร มีมูลค่า 24,411,961,498 บาท ในจํานวนนี้ เป็ นไม้สักทั้งไม้ท่อนและไม้
แปรรู ปจํานวน 143,668 ลูกบาศก์เมตร มีมูลค่า 3,218,066,754 บาท (กรมป่ าไม้, 2549) และขณะเดียวกันราคา
ไม้สกั แปรรู ปขนาดต่างๆ มีราคาเพิ่มขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2544–2548 ถึง 55–106% (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ราคาไม้สกั แปรรู ปขนาดต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544–2548
ขนาดไม้
(หนาและกว้ างเป็ นนิว้ ความยาวเป็ นฟุต)
1. 1/2" x 1" x 3
2. 1/2" x 4" x 6.5
3. 1" x 1" x 5
4. 1" x 4" x 6
5. 1" x 6" x 6
6. 1" x 12" x 6
7. 1 1/2" x 3" x 6.5
8. 1 1/2" x 3" x 4
9. 1 1/2" x 4" x 3.5
10. 1 1/2" x 4" x 6.5
11. 2" x 4" x 6.5
12. 2" x 12" x 6

2544
660
1,815
735
1,865
1,925
2,495
1,310
1,135
1,375
1,885
1,790
2,520

ราคาในแต่ ละปี พ.ศ. (บาท)
2545
2546
2547
960
1360 1,360
2,315 2815 2,815
1,035 1435 1,435
2,365 3075 3,075
2,425 3150
3150
2,995 3890
3890
1,810 2355 2,355
1,435 1865 1,865
1,875 2175 2,175
2,385 3100 3,100
2,340 3040 3,040
3,030 3925 3,925

2548
1,360
2,815
1,435
3,075
3150
3890
2,355
1,865
2,175
3,100
3,040
3,925

ราคาเพิม่ ขึน้
(%)
106.0
55.0
95.0
64.9
63.6
55.9
79.8
64.3
58.2
64.5
69.8
55.8

ที่มา: กรมป่ าไม้ (2549)

ราคาไม้สกั มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และการนําเข้าไม้สักมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากปริ มาณ
ไม้สกั ที่ผลิตในประเทศไม่พอใช้ ถึงแม้ว่าภาคเอกชนได้มีการปลูกสร้างสวนป่ าไม้สักเพิ่มมากขึ้นหลังจาก พ.ร.บ.
สวนป่ า พ.ศ. 2535 ออกมาบังคับใช้ และได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นจากภาครั ฐอย่างต่ อเนื่ อง แต่ปัญหาที่
ประสบคื อเมื่อมีการขยายพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่ าไม้สักกันมากขึ้ น จึงต้องใช้เมล็ดมากขึ้น แต่มิได้คาํ นึ งถึงสาย
พันธุ์แต่อย่างใด ทําให้สวนป่ าไม้สกั บางพื้นที่มีการเจริ ญเติบโตไม่ดี มีกิ่งก้านมาก ลําต้นคดงอ ผลผลิตตํ่าไม่คุม้
การลงทุ น ปกติ แล้วไม้สักเป็ นไม้โ ตเร็ ว ปานกลาง ถ้า ได้มี ก ารบํา รุ ง รั ก ษาอย่า งดี ให้น้ าํ ให้ปุ๋ ยตามแบบ
ของการปลูก ต้น ไม้เ พื่ อ หวัง ผลทางเศรษฐกิ จ ไม้ส ัก ก็จ ะสามารถลดรอบตัด ฟั น ให้เ หลือ เพีย ง 15–20 ปี
แทนที่ จะต้องรอเวลา 40-60 ปี เพื่อให้ได้ไม้ซุงที่มีขนาดเส้นรอบวง 100 เซนติเมตร ตามที่กาํ หนดไว้เมื่อก่อน
และเป็ นที่ น่ า ยิ น ดี ที่ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ไ ม้สั ก ประสบความสํา เร็ จ ในการ
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ขยายพันธุ์ไม้สักพันธุ์ดีดว้ ยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ (อภิชาติ และพิมพ์ใจ, 2535) และมีการสร้างสายพันธุ ์ใหม่ๆ
จากการควบคุมผสมเกสรระหว่างพ่อ–แม่ไม้ที่ผ่านการทดสอบแล้ว ซึ่ งสามารถผลิตกล้าไม้สักที่มีคุณภาพดี
เพื่อรองรับการปลูกสร้างสวนป่ าไม้สกั เศรษฐกิจ
การพัฒนาสายพันธุ์ไม้ สักในประเทศไทย
ที่ ผ่านมาประเทศไทยได้มีการทําไม้สักกันอย่างกว้างขวางทั้งถูกหลักวิชาการและไม่ถูกหลัก
วิชาการ ทําให้ไม้ลกั ษณะดีที่มีอยูใ่ นป่ าลดลงอย่างน่าเป็ นห่วง นักวิชาการป่ าไม้ในสมัยนั้นได้เล็งเห็นว่าถ้าหาก
ปล่อยให้เป็ นเช่ น นี้ ต่ อ ไปไม้ส ัก คุ ณ ภาพดี ใ นประเทศไทยคงจะลดลงทุ ก ที ดัง นั้น จึ ง ได้เ ริ่ ม ดํา เนิ น การ
ปรั บ ปรุ งพันธุ ์ไ ม้สักในประเทศไทยขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 โดยศาสตราจารย์ ดร. สะอาด บุญเกิด
แห่งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่ มทําการคัดเลือกแม่ไม้ที่มีลกั ษณะดีในจังหวัดแพร่ และมี
การศึ กษาวิธีการขยายพันธุ ์แ ม่ไ ม้โ ดยการติ ด ตาแบบ T-budding ต่ อมารั ฐบาลไทยและรั ฐบาลเดนมาร์ ก
โดย DANIDA (Danish International Development Assistance) ได้ลงนามทําสัญญาความร่ วมมือทางด้าน
วิชาการเกี่ยวกับพันธุ ศาสตร์ และวนวัฒนวิทยาของไม้สัก และก่อตั้งศูนย์บาํ รุ งพันธุ์ไม้สัก (Teak Improvement
Centre) ขึ้ นที่ อาํ เภองาว จังหวัดลําปาง (ต่อมาได้เปลี่ย นชื่ อเป็ นสถานี วนวัฒนวิจยั งาวจนถึงปั จจุบนั ) เมื่อ
วัน ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2508 เพื่ อเป็ นหน่ วยงานกลางของโครงการปรั บปรุ งพันธุ์ไม้สักในประเทศไทย
(Boonkird, 1964; Keiding, 1966)
การดําเนินงานด้านการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สักซึ่ งเริ่ มดําเนิ นการมากว่า 40 ปี มีความก้าวหน้าไปมากแล้ว
แต่ยงั ขาดการนําผลออกเผยแพร่ แก่ประชาชนเท่าที่ควร นอกจากนี้ การดําเนิ นการให้สาํ เร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย
ก็เป็ นไปอย่างไม่ต่อเนื่ อง เพราะขาดงบประมาณมาสนับสนุน และขาดบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน การดําเนิ นงาน
ร่ วมกันของสถานี ต่างๆ ที่ ศึกษาวิจยั ด้านไม้สักล้วนเป็ นหน่ วยงานของทางราชการเท่านั้น ยังขาดหน่ วยงาน
ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการด้านไม้สักเข้ามาร่ วมด้วย การรวมกันในรู ปแบบขององค์กรน่าจะเป็ นแนวทางที่
จะทําให้งานด้านไม้สักมีความก้าวหน้าสู่ เป้ าหมายที่ เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนได้รวดเร็ วยิ่งขึ้ น ซึ่ ง
ทางโครงการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สกั ได้วางแบบแผนการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สักไว้อย่างเป็ นขั้นตอนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว (ภาพที่ 1) ปัจจุบนั แผนการปรับปรุ งพันธุ์ระยะสั้นได้ทาํ ไปแล้วเกือบจะครบถ้วนได้แก่ การคัด เลื อ ก
แม่ไ ม้ การขยายพันธุ์ไม้สักโดยไม่อาศัยเพศ การสร้างสวนรวมพันธุ์ การทดสอบแม่ไม้ ทดสอบสายพันธุ์
การสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ และการสร้างสวนผสมพันธุ์ ส่ วนแผนระยะยาวอยูร่ ะหว่างการดําเนินงาน
ขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์ไม้ สัก
กระบวนการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพันธุ์ไม้สกั ที่ได้ดาํ เนิ นการมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เริ่ มจาก
การสํารวจการกระจายพันธุ์ของไม้สกั ตามแหล่งต่างๆ แล้วทําการทดสอบถิ่นกําเนิ ด ทําการคัดเลือกแม่ไม้แล้ว
ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาสร้างเป็ นสวนรวมพันธุ์ สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ สร้างแปลงทดสอบแม่ไม้ สร้างสวน
ผสมพันธุ์ ศึ กษาการผสมเกสร และทดสอบสายพันธุ ์เพื่อให้ได้สายพันธุ ์ใหม่ที่พิสูจน์แล้วว่าเจริ ญเติ บโตดี
มีลกั ษณะดี และต้านทานต่อโรคและแมลง จากนั้นจึงจะนําผลออกเผยแพร่ แก่ประชาชน เพื่อนําสายพันธุ์ใหม่ๆ
ที่ ได้ไปขยายพันธุ์ปลูกเป็ นสวนป่ าไม้สัก เป็ นการนําผลการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สักที่ ผ่านมาใช้ประโยชน์และ
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สวนรวมพันธุ์

คัดเลือกแม่ไม้

ขยายพันธุ์โดยไม่ อาศัยเพศ

สวนผลิตเมล็ดพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยไม่ อาศัย
เพศ

ขยายพันธุ์โดยไม่ อาศัย
เพศ

สวนผสมพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์

แหล่ งผลิต
เมล็ด

กิง่ -ตา

เมล็ดพันธุ์ดี

ทดสอบ

กล้ าไม้

ทดสอบสาย
พันธุ์
ควบคุมการผสม
เกสร

เมล็ดพันธุ์

ส ว น ป่ า ไ ม้ สั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

ตัดสางต้ นไม่ ดี
ทิง้

ป ร ะ เ มิ น ผ ล
(ขยายพันธุ์โดยไม่ อาศัยเพศ)

แหล่ งพันธุกรรมไม้ สัก
(ป่ าสักธรรมชาติ สวนป่ าไม้ สัก)

เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ

ป รั บ ป รุ ง พั น ธุ์ ขั้ น ต่ อ ไ ป

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สกั ในประเทศไทย (ที่มา: ปรับปรุ งจากอภิชาติ 2528)
ปั จจุบนั การดําเนิ นงานอยู่ในขั้นตอนสร้างสายพันธุ ์ใหม่ๆ โดยการควบคุมการผสมเกสรจาก
พ่อ–แม่ไม้ที่ผ่านการทดสอบแล้ว และทดสอบสายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่ดีไว้สําหรับส่ งเสริ ม
การปลูกสร้างสวนป่ าไม้สกั เศรษฐกิจ
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ทําการวิจยั ต่อยอดเพื่อการพัฒนาทุนทางสังคมแก้ไขปั ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชี วิต เสริ มสร้าง
การพัฒนาที่ยง่ั ยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก ซึ่ งผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมานั้น
มีความก้าวหน้าไปแล้วระดับหนึ่ ง และจะต้องดําเนิ นการเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้เป็ นในลักษณะงานวิจยั และพัฒนา
ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ พนั ธุ์ ในปั จจุบนั นี้ มีเพียงรู ปแบบเดียวคือ In situ Gene Conservation
โดยถือว่าไม้สักที่ข้ ึนในป่ าอนุรักษ์ต่างๆ เช่น อุทยานแห่ งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ เป็ น In situ
Gene Conservation ที่ ค่อนข้างจะปลอดภัย และตามแหล่งเก็บเมล็ดต่างๆ (seed source area) ซึ่ งได้รับ
งบประมาณในการจัดการดูแลก็มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังมีแหล่งไม้สักสําคัญหลายแห่ งที่ มีความ
ล่อแหลมต่อความเสี ยหายที่สมควรจะต้องดําเนิ นการจัดทําเป็ นแหล่งอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้สักนอกถิ่น (Ex situ Gene
Conservation) ได้แก่ ป่ าสักในอุทยานแห่งชาติแม่ยม ป่ าสักในอุทยานแห่ งชาติแม่วงก์ และป่ าสักสาละวิน เป็ นต้น
ซึ่ งอาจต้องใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการดําเนินการ
2. กิจกรรมด้ านการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ สัก ประกอบกิจกรรมย่อยดังนี้
2.1 การคัดเลือกแม่ ไม้ ได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกทั้งในป่ าธรรมชาติและสวนป่ าไว้แล้วจํานวน
500 แม่ไม้จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ จังหวัดลําปาง151 แม่ไม้ จังหวัดแพร่ 119 แม่ไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 66 แม่ไม้
จังหวัดตาก 42 แม่ไม้ จังหวัดเชี ยงใหม่ 59 แม่ไม้ จังหวัดสุ โขทัย 17 แม่ไม้ จังหวัดเชี ยงราย 25 แม่ไม้ และ
จังหวัดยะลา 1 แม่ไม้ โดยมีเป้ าหมายที่จะทําการคัดเลือกแม่ไม้ให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้สักธรรมชาติ
ทัว่ ประเทศ รวมทั้งนําเข้าพันธุ ์จากแหล่งต่างประเทศด้วย โดยแยกตามเขตพันธุ กรรมไม้สักเพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุ งพันธุ์ต่อไป
2.2 การขยายพันธุ์โดยไม่ อาศัยเพศ ประสิ ทธิ์ และจํานรรจ์ (2543) และประสิ ทธิ์ (2545) ได้
พัฒ นาเทคนิ ค การปั กชํา กิ่ งแก่ไ ม้สักโดยการลดอายุดว้ ยวิธีการติ ด ตา แล้วนํา ยอดที่ แ ตกใหม่มาปั กชํา ซึ่ ง
ประสบผลสําเร็ จประมาณ 70 เปอร์ เซ็ นต์ แต่การผลิตไม้สักพันธุ์ดีในปริ มาณมาก นั้นไม่สามารถทําได้
เนื่ องจากต้องใช้กิ่งพันธุ์จาํ นวนมากและค่าใช้จ่ายสู ง จึงได้พฒั นาการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อสําหรับผลิตกล้าไม้สัก
จํานวนมาก และทําการตัดปักชํากล้าอ่อนที่ได้ควบคู่ไปด้วย เพื่อลดต้นทุนในการผลิตกล้าไม้พนั ธุ์ดี
2.3 การสร้ างสวนรวมพันธุ์ แม่ไม้ที่คดั เลือกมาจากแหล่งต่างๆ ได้นาํ มารวบรวมเป็ นสวนรวม
พันธุ์ไว้ที่สถานี วนวัฒนวิจยั งาว สถานี วนวัฒนวิจยั แม่กา เพื่อลดความเสี่ ยงจากโรค แมลง และภัยธรรมชาติ
และควรมีการสร้างสวนรวมพันธุ์ไว้ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่ งสะดวกในการนําไปใช้ดว้ ย
2.4 การทดสอบแม่ ไม้ เป็ นงานทดสอบเพื่ อ ประเมิ นค่ า ทางพันธุ ์ข องแม่ไ ม้ที่ ค ดั เลื อ ก
ได้ดาํ เนิ นการทดสอบไปแล้ว 400 แม่ไ ม้ โดยปลูก ปี ละ 100 แม่ไ ม้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ในภูมิภ าคต่ า งๆ
ของประเทศ จํานวน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดลําปาง จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสงขลา
รอประเมินผลเพื่อคัดเลือก 10-20 ใน 100 แม่ไม้ที่เจริ ญเติบโตดี และมีรูปทรงดี แล้วขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
โดยการปักชําหรื อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อจัดไปใช้ในการปลูกป่ าเศรษฐกิจและปรับปรุ งพันธุ์ข้ นั ต่อไป
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2.5 การสร้ างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ ปั จจุบนั ได้สร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไปแล้วรวม 11,845 ไร่
ใน 6 หน่ วยงาน ได้แก่ สถานี วนวัฒนวิจยั แม่กา จังหวัดพะเยา สถานี วนวัฒนวิจยั ลานสาง จังหวัดตาก สถานี
วนวัฒนวิจยั เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สถานี วนวัฒนวิจยั ดงลาน จังหวัดขอนแก่น สถานี วนวัฒนวิจยั แม่ทะ
จังหวัดลําปาง และสถานีวนวัฒนวิจยั เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่ งจะต้องศึกษาวิจยั เพื่อการเพิ่มผลผลิตเมล็ด
2.6 การสร้ างสวนผสมพันธุ์ สร้ างแปลงผสมพันธุ์โดยจัดหมวดหมู่ที่ออกดอกพร้ อมกัน
หรื อมาจากแหล่งประชากรเดียวกันอยูด่ ว้ ยกัน ทําเป็ น potted orchard เพื่อสะดวกแก่การผสมเกสรแบบควบคุม
โดยมีขอ้ มูลทางพันธุ์ที่ถกู ต้องแม่นยํา สร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา เมื่อได้ลูกจากการผสมพันธุ์
ใหม่ๆ ขยายพันธุ์ปลูกได้ทนั ทีเป็ นสวนป่ าแล้วตัดสางต้นเลวออกในอนาคต จะทําให้คุณภาพสวนป่ าเป็ นพันธุ์ดี
อย่างรวดเร็ ว และคัดเลือกไปในตัว ไม่จาํ เป็ นต้องรอผลการทดสอบ
2.7 การสร้ างสายพันธุ์ไม้ สักใหม่ ๆ เป็ นการวางแผนการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สักระยะยาว เพื่อสร้าง
สายพันธุ์ไม้สกั ใหม่ๆ จากการควบคุมการผสมเกสรของพ่อ–แม่ ไม้สักที่คดั เลือกไว้แล้ว ซึ่ งโครงการปรับปรุ งพันธุ์
ไม้สกั กําลังดําเนินการอยูใ่ นขณะนี้ โดยมีเป้ าหมายให้ได้สายพันธุ์ที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลาง
ที่ระดับอกไม่ต่ าํ กว่า 2 เซนติเมตรต่อปี หรื อมีความเพิ่มพูนมากกว่า 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ต่อปี และขยายพันธุ์
ปลูกทดสอบ สําหรับคัดเลือกพันธุ์ในรุ่ นต่อๆ ไป
2.8 การทดสอบสายพันธุ์ เป็ นการประเมินหาค่าความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุ์
ของแม่ไม้ ทั้งในรู ปของความสามารถในการผสมกับพ่อพันธุ์ทวั่ ไปและเฉพาะพ่อพันธุ์ ตลอดจนประเมินหาค่า
ทางพันธุ ์ของรุ่ นลูกซึ่ งเป็ นขั้นตอนต่อเนื่ องจากการสร้างสายพันธุ ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ ์ที่ดีที่สุด
จากการผสมเกสรของพ่อ–แม่ไม้คู่ผสมต่างๆ ตลอดจนนําผลไปใช้ในการคัดเลือกแม่ไม้รอบที่สองสําหรับ
สร้ างสวนผลิ ตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ในขณะเดี ย วกันรุ่ นลูกที่ ผ่า นการคัด เลื อกก็จะนํา ไปขยายพันธุ ์แ บบ
ไม่อาศัยเพศเพื่อใช้ในการส่ งเสริ มการปลูกสร้างสวนป่ า
การปลูกสร้ างสวนป่ าไม้ สัก
ปัจจุบนั นานาประเทศทัว่ โลกที่มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไม้สกั ได้มีความพยายามทดลอง
ปลูกไม้สกั ขึ้นเป็ นสวนป่ าเป็ นจํานวนมากทั้งแถบเอเชี ย เช่น ประเทศมาเลเซี ย อินโดนี เซี ย แถบทวีปอเมริ กาใต้
เช่น ประเทศบราซิ ล เปรู คอสตาริ กา ซึ่ งประเทศเหล่านี้ ไม่มีไม้สักตามธรรมชาติแต่ได้นาํ ไม้สักจากประเทศ
อินเดีย ไทย และพม่า ไปพัฒนาปลูกเป็ นไม้เศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยกําหนดรอบตัดฟั นไว้เพียง 12–15 ปี
เท่ านั้น(อํานวย, 2535) จากรายงานการปลูกสร้ างสวนป่ าไม้สักในโลกของ FAO (2001) ถึ งปี พ.ศ. 2543
ปรากฏว่าพื้นที่ สวนป่ าไม้สักมีประมาณ 5.7 ล้านเฮกแตร์ อยู่ในประเทศอิ นเดี ย 43 เปอร์ เซ็นต์ ประเทศ
อินโดนี เซี ย 31 เปอร์ เซ็นต์ ประเทศไทย 7 เปอร์ เซ็นต์ พม่า 6 เปอร์ เซ็นต์ บังคลาเทศ 3 เปอร์ เซ็นต์ ศรี ลงั กา
2 เปอร์เซ็นต์ ประเทศแถบอัฟริ กา 5 เปอร์ เซ็นต์ และประเทศแถบอเมริ กาใต้อีก 3 เปอร์ เซ็นต์ ในประเทศไทย
การปลูกสวนป่ าไม้ส ักโดยใช้ร อบตัด ฟั นสั้นก็มีโ อกาสเป็ นไปได้เ ช่นเดีย วกัน ถ้า ใช้ส ายพัน ธุ ์ดีที่ผ ่า นการ
คัดเลือกแล้วและได้รับการทํานุบาํ รุ งรักษาอย่างดี
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Kjaer และFoster (1996) ได้ประเมินมูลค่าผลผลิตรายได้ของไม้สักที่ปลูกในที่ที่เหมาะสมจะให้
ผลผลิตปี ละมากกว่า 7,000 เหรี ยญสหรัฐต่อเฮกแตร์ ในประเทศไทยการปลูกสวนป่ าไม้สักโดยใช้รอบตัดฟั นสั้น
ก็มีโอกาสเป็ นไปได้เช่นเดียวกัน ถ้าสวนสักที่ปลูกนั้นได้ใช้สายพันธุ์ดีที่ผ่านการคัดเลือก ปลูกในสภาพพื้นที่
ที่เหมาะสม คื อ เป็ นดิ นร่ วนปนทรายแบบตะกอนทับถม ผิวหน้าดิ นลึกระบายนํ้าดี มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ระหว่าง 6.5– 7.5 ปริ มาณนํ้าฝน 1,250-1,600 มม.ต่อปี ความสู งของพื้นที่ไม่เกิน 700 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
และได้รับการทํานุบาํ รุ งรักษาอย่างดี ซึ่ งข้อมูลการเจริ ญเติบโตสวนป่ าไม้สกั เอกชนที่ใช้ไม้สักผ่านการคัดเลือก
และดูแลบํารุ งรักษาอย่างดีที่ระยะปลูก 4 x 4 เมตร ปรากฏว่ามีอตั ราการเจริ ญเติบโตค่อนข้างดี (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโตของไม้สกั ในพื้นที่ต่างๆ
ท้ องที่

อายุ
(ปี )

ความ
สู ง(ม.)

ความสู ง/
ปี (ม.)

ความโต
(ซม.)

ความโต/ปี
(ซม.)

ระยะ
ปลูก

อ.งาว

13

14.66

1.13

17.04

1.31

4x4

อ.งาว

13

13.06

1.01

16.46

1.27

4x4

อ.บึงสามพัน

9

19.5

2.17

22.5

2.5

4x4

อ.บึงสามพัน

9

19.5

2.17

15.5

1.72

2x2

อ.งาว

8

14.76

1.85

14.93

1.87

2x3

หมาายเหตุ

ใช้เมล็ดที่คดั พันธุ์
ดูแลค่อนข้างดี
ใช้กล้าจากแม่ไม้
ดูแลแบบสวนป่ าทัว่ ไป
ใช้เมล็ดทัว่ ไป
ดูแลแบบสวนป่ าทัว่ ไป
ใช้กล้าจากแม่ไม้
ดูแลอย่างปราณี ต
ใช้กล้าจากแม่ไม้
ดูแลอย่างปราณี ต

ที่มา: สถานีบาํ รุ งพันธุ์ไม้สัก (2548)

นอกจากนี้ จํา นรรจ์ (2546) พบว่ า การเจริ ญ เติ บ โตของไม้สั ก ที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กพัน ธุ์ แ ละ
ขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อที่อายุ 11 ปี ระยะปลูก 4 x 4 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 16.3 เซนติเมตร
สูงเฉลี่ย 14.5 เมตร และความสูงที่ใช้เป็ นสิ นค้าได้ 9.1 เมตร ในขณะที่ไม้สักที่ปลูกด้วยเหง้าจากเมล็ดทัว่ ไปมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 13.7 เซนติ เมตร สู งเฉลี่ย 11.8 เมตร และความสู งที่ ใช้เป็ นสิ นค้าได้ 5.7 เมตร เท่านั้น
และจากการศึ ก ษาของ อนิ ว รรต (2535) พบว่ า ไม้สั ก ในสวนป่ าห้ว ยทากซึ่ งใช้เ มล็ด ทั่ว ไปมี อ ัต ราการ
เจริ ญเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ยเพียง 0.5 เซนติเมตรต่อต่อปี เท่านั้น
จะเห็ น ได้ว่ า การปลูก สร้ า งสวนป่ าไม้สั กที่ ใ ช้ส ายพัน ธุ์ ผ่ า นการคัด เลื อกแล้ว จะมี อ ัต ราการ
เจริ ญเติบโตที่สูงกว่าการใช้เมล็ดทัว่ ๆ ไป จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา วิจยั และปรับปรุ งพัฒนาสายพันธุ์ไม้สัก
ให้ดี ย่ิ งขึ้ น แต่ อย่ า งไรก็ ต ามการจัด การและการบํา รุ ง รั กษาก็ เ ป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ สํา คัญ จะมองข้า มไปมิ ไ ด้
ตลอดจนการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมจึงจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมไม้สักอย่างครบวงจร พร้อมทั้งหาแนวทาง
และดึ งภาคเอกชนเข้ามาร่ วมมือกันพัฒนาการปลูกสร้ างสวนป่ าไม้สัก การผลิ ตไม้สักให้ได้ท้ งั ปริ มาณและ
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คุณภาพให้เพียงพอสําหรับการใช้ภายในประเทศ ลดการนําเข้าให้เหลือน้อยที่สุด และเป็ นสิ นค้าออกนํารายได้
เข้าประเทศดังเช่นอดีตที่ผา่ นมา ตลอดจนให้ผปู ้ ลูกสร้างสวนป่ าไม้สกั ยึดเป็ นอาชีพได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
สรุ ปผล
จากความสําคัญของไม้สักต่อเศรษฐกิจของประเทศ จากความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุ งพันธุ์
จากความพร้อมทางด้านเทคนิ คการขยายพันธุ์ไม้สักทําให้มีกล้าพันธุ์ดีถึงมือเกษตรกรปลูกป่ า หากการปลูกป่ า
ของเรายังไม่คาํ นึ งถึงการเลือกสายพันธุ์ที่ดีเข้ามาปลูก จัดว่าเป็ นความเสี ยโอกาสของการปลูกป่ าไม้สัก ถึง
เวลาแล้วที่ ผเู ้ กี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้สักควรจะหันมาสนใจให้การสนับสนุ นและมีนโยบายให้เกษตรกร
ปลูกสวนป่ าไม้สักโดยใช้เ ฉพาะกล้า สักพันธุ ์ดี เ ท่ า นั้น ซึ่ งมี ผ ลงานวิจยั ชี้ ช ัด ว่า การเลื อกใช้ไ ม้สักพันธุ ์ดี
ที่ ขยายพันธุ ์แบบไม่อาศัยเพศมีการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าและสมํ่าเสมอกว่าการใช้ไม้สักจากเมล็ดโดยทัว่ ไป
ถึงแม้ว่ากล้าไม้สักพันธุ์ดีจะมีราคาต่ อกล้า สู งกว่า การใช้เ มล็ด ทัว่ ไปหลายเท่ า แต่ จะให้ผ ลผลิ ต ที่ คุ ม้ ค่ า กว่า
สามารถให้ผ ลตอบแทนทางเศรษฐกิ จที่ ดีกว่า และในระยะเวลาที่ส้ ันกว่า การมีรายได้คืนทุนให้กบั ผูล้ งทุน
ปลูกป่ าโดยเร็ วเป็ นสิ่ งที่ ปรารถนาของเจ้าของอุตสาหกรรมหรื อผูล้ งทุนทุกคน ซึ่ งในปั จจุบนั การวิจยั โดยจะ
มุ่งเน้นการผลิตกล้าไม้สกั พันธุ์ดีสาํ หรับแจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และส่ งเสริ มให้มีการนําพันธุ์
ไม้สักที่ ปรับปรุ งพันธุ์แล้วไปปลูกเป็ นสวนป่ าเพื่อเพิ่มผลผลิต จําเป็ นต้องขยายผลในทุกๆ ขั้นตอน โดยนํา
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ทั้งการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อและปั กชํามาช่วย แต่อย่างไรก็ตามผลผลิต
มิได้ข้ ึนอยูก่ บั สายพันธุ์เพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพพื้นที่ การบํารุ งดูแลรักษา ซึ่ งจะต้อง
ทําอย่างประณี ตเพื่อจะได้ผลผลิตสู งในระยะเวลาอันสั้น ทําให้การปลูกป่ าไม้สักของประเทศไทยสามารถ
แข่งขัน กับนานาประเทศได้ และปั จจัย สํา คัญ อีกประการหนึ่ งคื อ ต้องขยายผลโดยการถ่ายทอด เผยแพร่
ความรู ้และผลงานสู่ประชาชนในรู ปแบบต่างๆ เช่น แปลงสาธิ ต เอกสารเผยแพร่ และการฝึ กอบรม เพื่อให้ผทู ้ ี่
จะลงทุนปลูกสวนป่ าไม้สักได้รับรู ้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องประกอบการตัดสิ นใจในการปลูกสร้างสวนป่ าไม้สักเชิ ง
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แมลงผสมเกสรกับการติดผลของไม้ สัก

FRUIT SET AS AFFECTED BY POLLINATORS OF TEAK (Tectona grandis L.F.)
สุ วรรณ ตั้งมิตรเจริญ (SUWAN TANGMITCHAROEN)1
บทคัดย่ อ
อัตราการติดผลของไม้สักในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต่าํ ทําให้การ
นําเมล็ดพันธุ์ที่ไปใช้เพื่ อการปลูกประสบปั ญหา การค้นหาแนวทางเพิ่ มอัตราการติ ดผลจึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่
จะต้องดําเนินการเพื่อให้มีการนําเมล็ดจากสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไปใช้อย่างกว้างขวาง ปั จจัยพื้นฐานที่จาํ เป็ นใน
การเพิ่มผลผลิตเมล็ด คือ การเข้าใจชีววิทยาการสื บพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายเรณู ของไม้สัก เนื่ องจากสัก
เป็ นพืชที่ตอ้ งการการผสมข้ามเพื่อให้เกิดการผลิตผลและเมล็ดที่สมบูรณ์ เอกสารนี้ ได้กล่าวถึงแมลงผสมเกสร
ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการถ่ายเรณู ของไม้สัก โดยบ่งชี้ แมลงผสมเกสรหลักชนิ ดต่างๆ ของไม้สักทั้งที่พบ
ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งพฤติกรรมการหาอาหารของแมลงที่เกี่ยวข้องกับการติดผลของไม้สัก
ทั้งที่ มีการศึ กษาในป่ าธรรมชาติ สวนป่ า และสวนผลิ ตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย โดยงานวิจยั ที่ ผ่านมา
รายงานสอดคล้องกันว่า การผสมเกสรส่ วนใหญ่เกิดการผสมในตัวเอง เนื่ องจากแมลงพาหะที่สําคัญ เช่ น ผึ้ง
เจาะหลอดไม้ ซี ราติ น่า (Ceratina sp.) และชันโรงคอลลินา (Trigona collina) มักมีพฤติ กรรมหาอาหาร
ระหว่างดอกหรื อช่ อดอกภายในต้นเดิ ม และในตอนท้ายให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการจัดการสวนผลิตเมล็ด
พันธุแ์ ละการทําวิจยั ที่ควรจะมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถผลิตเมล็ดได้มากทั้งปริ มาณและคุณภาพ

คําหลัก : ไม้สกั แมลงไม้สกั การผสมเกสร การติดผล
ABSTRACT
Low natural fruit set of teak (Tectona grandis L.f.) grown at seed orchards in Thailand causes
problems when genetically improved seeds are sought for plantings. In order to promote the use of teak
seeds from seed orchards, it is necessary to find ways to increase fruit set. If we need to increase seed
production, it is important to understand the reproductive biology of teak, in particular its pollination since
teak flowers need to cross pollinate to produce fruit containing fertile seeds. This report focuses on insect
pollinators and identifies the main pollinators of teak studied in Thailand and abroad. The report also
1
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includes the study of pollinator behavior and how it relates to fruit set in the natural forest, plantations, and
seed orchards. Previous studies found that the majority of teak flowers were self-pollinated since the main
pollinators i.e. Ceratina sp., Trigona collina mostly visited flowers within the same tree. To enhance teak
seed quantity and quality, we suggest that seed orchard management practices and future research should
continue.

Keywords: Teak, Pollinator, Breeding, Fruit set
คํานํา
ไม้สกั เป็ นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญชนิดหนึ่งในประเทศไทย เป็ นที่รู้จกั และที่ตอ้ งการของตลาด
นิ ยมใช้กนั ทัว่ ไปในรู ปแบบต่างๆ ถึงแม้ประเทศไทยมีการยกเลิกสัมปทานป่ าไม้แล้วตามพระราชบัญญัติ
ปิ ดป่ าปี พ.ศ. 2532 แต่ก็ยงั มีการลักลอบตัดไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้สักออกจากป่ าอยู่ตลอดเวลา โดยไม้ที่มี
ลักษณะดีจะถูกตัดก่อน รัฐบาลไทยโดยกรมป่ าไม้ตระหนักถึงความสําคัญและปัญหาดังกล่าวจึงร่ วมกับรัฐบาล
ประเทศเดนมาร์ กร่ วมกันจัดตั้งโครงการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สักขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่
สําคัญนอกเหนื อจากการศึ กษาวิจยั เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ คือ ทําการรวบรวมไม้สักพันธุ์ดีในรู ปแบบต่างๆ เช่ น
การจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ (clone bank) และจัดสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed orchard) โดยปั จจุบนั มีสวน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถึง 21 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 12,652 ไร่ (ประสิ ทธิ์ , 2538)
สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ปลูกขึ้นจากการใช้วสั ดุพนั ธุ กรรมของสายพันธุ์ที่ดีซ่ ึ งคัดเลือกไว้และได้รับ
การจัดการด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้มีผลผลิตเมล็ดเร็ วขึ้ นและเป็ นปริ มาณมากรองรับความต้องการเมล็ดเพื่อการ
ปลูกสร้างสวนป่ าและปลูกใช้สอย นับว่าเป็ นแหล่งเมล็ดที่ดีที่สุดสําหรับการปลูกสร้างสวนป่ า (บุญชุ บ และ
สุ ขสันต์, 2540) ต้นไม้ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์น้ นั เป็ นต้นไม้ที่คาดว่าจะมีลกั ษณะทางสายพันธุ์ดี (genetically
superior) ตามลักษณะของแม่ไม้ (plus tree หรื อ seed tree) และคาดว่าจะผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี เนื่ องจาก
ในการปลูกได้มีการสุ่ มคละกล้า ไม้จากตัวแทนของสายพันธุ ์หรื อแหล่งต่า งๆ ทําให้มีโ อกาสเกิ ดการผสม
ข้า มพันธุ์สูง อย่างไรก็ตามสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักที่มีอยู่ประสบปั ญหาที่ สําคัญเกี่ยวกับผลผลิตเมล็ด คื อ
อัตราติดผลตํ่า (0.21 กิโลกรัมต่อต้น หรื อ 1.3 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ) (ประสิ ทธิ์ , 2538) และผลที่ เก็บได้ใน
ปริ มาณน้อยยังมีอตั ราการงอกตํ่าอีกด้วย ปั ญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายทางเศรษฐกิจแก่ประเทศชาติ
เนื่ องจากรัฐบาลโดยกรมป่ าไม้ได้ทุ่มเทงบประมาณและบุคลากรเป็ นจํานวนมากในกิจกรรมการจัดสร้างสวน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สกั แต่ผลตอบแทนในการลงทุนดังกล่าวกลับไม่คุม้ ค่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
จวบจนปั จจุบนั การนําเมล็ดพันธุ์จากสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ไปใช้คิดเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก
เมื่อเทียบกับปริ มาณการใช้เมล็ดไม้สกั ทั้งหมด ทั้งนี้การใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นที่ไม่ได้คดั เลือกแม่พนั ธุ์อาจทําให้
การปลูกสร้างสวนป่ าไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร ซึ่ งทําให้เกิดผลเสี ยในเชิ งเศรษฐกิจ ในทางกลับกันหาก
มีการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะทําให้ผลผลิ ตของป่ าเพิ่ มขึ้ น เสริ มให้เกิ ดการปลูกป่ าไม้สักมากขึ้ นทั้งในภาครั ฐและ
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เอกชน นอกจากจะช่ ว ยแก้ปัญ หาขาดแคลนไม้ใ ช้ส อยและลดแรงกดดัน ในการลัก ลอบตัด ไม้สัก ในป่ า
ธรรมชาติแล้วยังเป็ นการช่วยฟื้ นฟูส่ิ งแวดล้อมด้วย
การค้นหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักจําเป็ นต้องมีความรู ้ความ
เข้าใจถึงระบบการสื บพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการถ่ายเรณูไม้สกั ซึ่ งมีแมลงผสมเกสรเป็ นปัจจัยสําคัญ
ลักษณะทางชีววิทยาของไม้ สักและระบบการสื บพันธุ์
ไม้สักเป็ นพืชที่ตอ้ งการการผสมข้าม (out crossing species) ในการสื บต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ
(Bryndum and Hedegart, 1969) จําเป็ นต้องได้รับการถ่ายเรณู แบบข้ามต้นเพื่ อให้เกิ ดผลิตผลและเมล็ดที่
สมบูรณ์ ต้นสักผลิตดอกจํานวนมาก (2700 ดอก/ช่อ) (Tangmitcharoen and Owens, 1997a) แต่มีการพัฒนา
เป็ นผลที่สุกแก่จาํ นวนน้อย (1.3% และ 6.5%) (Hedegart, 1973 Tangmitcharoen and Owens, 1997b)
จากการควบคุมการผสมเกสรพบว่า การผสมแบบข้ามต้น (cross pollination) ก่อให้เกิดการติดผล
สู งกว่าการผสมเกสรในต้นเดียวกัน (self pollination) (Hedegart, 1973 Tangmitcharoen and Owens, 1997b)
และจากการศึกษาค่าสัดส่ วน pollen/ovule (P/O) โดย Tangmitcharoen and Owens (1997b) ยังพบว่า มีระดับ
ของการผสมข้ามพันธุ์สูงมาก (the highest out crossing level) ที่เรี ยกว่า obligate xenogamy ค่าดัชนี ความเข้า
กันไม่ได้จากการผสมในตัวเอง (index of self incompatibility) ของไม้สกั คือ 0.17 บ่งชี้วา่ ไม้สักมีกลไกป้ องกัน
การผสมในตัวเองสูง ซึ่ งช่วยอธิ บายว่าไม้สกั สามารถติดผลได้บา้ งหากเกิดการผสมในตัวเอง แม้ว่าอับเรณู แตก
และเกิดการแพร่ กระจายของเรณูก่อนที่เกสรเพศเมียจะพร้อมรับเรณู แต่ช่วงเวลาห่ างกันไม่มาก (ไม่เกิน 3 ชม)
ทําให้เป็ นกลไกที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพพอที่จะป้ องกันการผสมในตัวเองได้
ดอกสักเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) นํ้าหวานและเรณู เป็ นสิ่ งสําคัญที่ล่อให้แมลงเข้า
ตอมดอก ดอกบานเพียงวันเดียว (ตารางที่ 1) โดยเริ่ มบานตั้งแต่เวลา 07.00 น หลังจากนั้นหนึ่ งชัว่ โมงอับเรณู
(anther) เริ่ มเปิ ดออก ก้านชูเกสรตั้งตรง ยอดเกสรเพศเมียเป็ นแบบเปี ยก (wet type) ส่ วนเกสรเพศเมียพร้อมรับ
เรณูเวลา 11.00-13.00 น เรณูปกติซ่ ึ งอยูใ่ นสภาพแห้ง (dehydrated pollen) เป็ นรู ปยาวรี แบบมีรอยแตกสามแนว
ตามแนวยาวเรี ยกว่า tricolpate มีเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวกว้าง (polar view) เฉลี่ย 20 ไมครอน และตามแนว
ยาว (equatorial view) เฉลี่ย 40 ไมครอน และเมื่อเรณู สัมผัสกับยอดเกสรเพศเมียจะเปลี่ยนเป็ นรู ปทรงกลม
(hydrated pollen) มี เ ส้นผ่า ศูนย์กลางเฉลี่ ย 29 ไมครอน ค่ า เฉลี่ ยของจํา นวนเรณู ต่ อดอกคื อ 13,000
(Tangmitcharoen and Owens, 1997a)
แมลงคือตัวพาหะสํ าคัญที่ก่อให้ เกิดการถ่ ายเรณูของไม้ สัก
แมลงเป็ นกลไกที่ มีบทบาทสู งต่อการติ ดผลและกระบวนการสื บพันธุ์ (breeding system) ของ
ไม้สัก จึ งมีงานวิจยั จํานวนมากรายงานถึงแมลงดอกสัก ความเกี่ ยวข้องของแมลงที่ มีต่อการถ่ายเรณู และการ
สื บพันธุ์ของไม้สัก (Hedegart, 1969 Egenti ,1974 Tangmitcharoen and Owens, 1997a Tangmitcharoen
et. al., 2006a Tangmitcharoen et. al., 2006b สุ รชัยและฉวีวรรณ, 2529 วัฒนชัยและคณะ, 2543-2545
สุ วรรณและวัฒนชัย, 2547a) Tangmitcharoen et. al.,. (2006a) รายงานความหลากหลายของแมลงดอกสักใน
ป่ าธรรมชาติและในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์วา่ แมลงที่อยูบ่ ริ เวณเรื อนยอดต้นสักมี 693 ชนิด มีจาํ นวน 10,404 ตัว
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ตารางที่ 1. ชีพลักษณ์ของดอกสักในวันที่ดอกบานและพร้อมรับเรณู
Time of day

Events

04.00 h
05.00 h
07.00 h
08.00 h
11.00–13.00 h

flower closed, style coiled
nectar appears
flower opens
anthers open
peak receptive period (corolla completely
open, style straight, stigma reflexes and
turgid, hydration of pollen on stigma)
15.00 h
post receptive stigma tip dry and collapsed
17.00 h
anthers collapse, nectar disappears
19.00 h
corolla begins to shed
ที่มา: Tangmitcharoen and Owen (1997a)

6 mm

จัดอยู่ใน 115 วงศ์ (family) จาก 11 อันดับ (order) ได้แก่ Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Coleoptera,
Homoptera, Hemiptera, Orthoptera, Dictyoptera, Neuroptera, Dermaptera, และ Thysanoptera โดยแมลงที่
จับได้จากเรื อนยอดต้นสักในป่ าธรรมชาติมีความหลากหลายและชุกชุม (552 ชนิ ด 6,948 ตัว) มากกว่าในสวน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ (340 ชนิด 3,456 ตัว) และค่าดัชนีความหลากหลาย (Alpha diversity index) ของแมลงจากเรื อน
ยอดต้นสักในป่ าธรรมชาติ (83.75) มากกว่าในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (48.59) เช่นกัน
จํานวนชนิดของ Potential pollinators ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์และในป่ าธรรมชาติ
แมลงที่อยู่บริ เวณช่อดอกและดอกสักทั้งหมดที่จบั โดยใช้ Malaise trap และสวิงจับแมลงแบ่งได้
เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแมลงที่สามารถเป็ นแมลงผสมเกสร (potential pollinator) มี 73 ชนิ ด และกลุ่มแมลงที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการผสมเกสร (non-pollinators) มี620 ชนิด (Tangmitcharoen et. al., 2006a)

Potential pollinators ทั้ง 73 ชนิด จัดอยูใ่ นอันดับ Lepidoptera มากที่สุด (39 ชนิ ด) สําหรับในป่ า
ธรรมชาติพบว่า มี potential pollinators (51 ชนิด) น้อยกว่าในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (59 ชนิด) แต่ในทางกลับกัน
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สําหรับ non-pollinators ในป่ าธรรมชาติ (501 ชนิ ด) มีจาํ นวนมากกว่าในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (281 ชนิ ด) ผึ้ง
ขนาดเล็กและชันโรงเป็ นแมลงผสมเกสรหลักของไม้สกั ในประเทศไทย
แม้วา่ potential pollinators มีจาํ นวนมากถึง 73 ชนิ ด (Tangmitcharoen et al., 2006a) แต่แมลงที่มี
บทบาทในการผสมเกสรอย่างแท้จริ ง (พิจารณาจากความถี่ในการตอมดอก พฤติกรรมการหาอาหาร การนําพา
เรณู) มีเพียงไม่กี่ชนิด Bryndum และ Hedegart (1969) รายงานว่า มีผ้ ึงเพียง 2 ชนิ ดในอันดับ Hymenoptera คือ
Ceratina hieroglyphica Sm. วงศ์ Anthophoridae และ Heriades binghami วงศ์ Megachilidae เป็ นแมลงผสม
เกสรสําคัญบริ เวณศูนย์ปรับปรุ งพันธุ์ไม้สัก จังหวัดลําปาง ต่อมา Tangmitcharoen and Owens (1997a) พบว่า
ผึ้งเจาะหลอดไม้ (carpenter bees) ที่มีขนาดเล็ก คือ ผึ้งซี ราตินา (Ceratina sp.) เป็ นแมลงที่มีความสําคัญในการ
ช่วยผสมเกสรดอกสักที่สวนสักจังหวัดสระบุรี และล่าสุ ด Tangmitcharoen et. al. (2006b) รายงานว่าผึ้งในวงศ์
Anthophoridae ได้แก่ Ceratina spp., Braunsapis sp., Lasioglossum sp. และวงศ์ Apidae ซึ่ งเป็ นแมลงในกลุ่ม
เดียวกับผึ้งแต่ไม่มีเหล็กไน (sting less bees) ได้แก่ ชันโรงคอลลินา (Trigona collina) ชันโรงเทอร์ มินาตา
(T. terminata) ชันโรงลาวิเซบ (T. laeviceps) รวมทั้งผึ้งในวงศ์ Apidae ที่ มีเหล็กไน เช่ น ผึ้งโพรง (Apis
cerana) และผึ้งมิ้ม (A. florea) และผึ้งในวงศ์ Halicidae คือ ผึ้งเจาะรู ดิน (Nomia sp.) เป็ นแมลงผสมเกสรสําคัญ
จากการศึกษาพฤติกรรมการหาอาหาร เช่น อัตราการตอมดอก (foraging rate) การเคลื่อนไหวในการหาอาหาร
(foraging movement) และความถี่ในการเข้าตอมดอก (ตารางที่ 2 และ 3) ชี้ ชดั ว่าชันโรงคอลลินาเป็ นแมลง
ผสมเกสรที่มีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายเรณูของไม้สกั ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์จงั หวัดพะเยา
ตารางที่ 2 พฤติกรรมแมลงผสมเกสรบางชนิดในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สกั จังหวัดพะเยา
Family

Apidae

Species

Number
of visits

Mean
foraging rate
(flo./min)

Number of flowers
visited each time
range

mean

Foraging
movement
(% of visits within
same inflorescent.)

Trigona collina
T. terminate
T.laeviceps
Apis cerana
A. florae

35
75
4
13
88

6.59 ± 0.66
5.95 ± 1.06
4.36 ± 1.0
15.13 ± 2.3
9.48 ± 0.41

1-23
1-21
3-6
2-35
1-29

6.7 ± 0.83
4.1 ± 0.42
4.5 ± 0.65
11.5 ± 3.0
6.5 ± 0.61

62.9
82.7
50
23.1
70.5

Anthophoridae Braunsapis sp.
Ceratina spp.

52
40

6.08 ± 0.60
4.04 ± 0.35

1-15
1-14

5.9 ± 0.36
3.4 ± 0.46

92.3
87.5

Halictidae

9

32.16 ± 7.03

1-40

18.8 ± 4.5

33.3

Nomia sp.

ที่มา: ดัดแปลงจาก Tangmitcharoen et al. (2006b)
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ตารางที่ 3 ความถี่ในการเข้าตอมดอกสักในช่วงเวลา 5 นาทีของทุกต้นชัว่ โมง โดยแมลงผสมเกสรบางชนิด
ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักจังหวัดพะเยา
Species

Trigona collina
T. terminata
T. laeviceps
Apis cerana
A. florea
Ceratina spp.
Lasioglossum sp.
Catopsilia pomona
Chrysomya sp.
Nomia sp.
Vespa affinis
Total

Number of visits at different 1 hour time intervals
10.00 h. 11.00 h. 12.00 h. 13.00 h. 14.00 h.
to
to
to
to
to
11.00 h. 12.00 h. 13.00 h. 14.00 h. 15.00 h.
86
129
132
92
55
4
4
10
8
2
3
0
1
0
0
0
1
4
1
2
1
0
7
1
6
3
5
4
3
2
5
1
13
1
1
4
6
7
4
3
1
2
2
0
3
4
27
5
2
4
1
1
2
2
1
112
176
187
114
79

Total
insect
visits

Percentage
of total
insect visits

494
28
4
8
15
17
21
24
8
42
7
668

73.95
4.19
0.60
1.20
2.25
2.54
3.14
3.59
1.2
6.29
1.05
100

ที่มา: Tangmitcharoen et. al., 2006b

6 mm

ภาพที่ 1.

ชันโรงคอลลินา (Trigona collina) แมลงผสมเกสรหลักในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สัก
จังหวัดพะเยา
พฤติกรรมการหาอาหารของแมลงผสมเกสรมีความสํ าคัญต่ อการถ่ ายเรณู

การบันทึกแมลงและพฤติกรรมของแมลงชนิ ดต่างๆ ที่เข้าตอมดอกมีความสําคัญมาก เพื่อจําแนก
แมลงที่มีบทบาทในการผสมเกสร และแมลงที่อาจเพียงบินผ่านดอกหรื อเข้าตอมดอกแต่ไม่ก่อเกิดการถ่ายเรณู
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รู ปแบบการเคลื่อนไหว การหาอาหารก็มีความสําคัญในการถ่ายเทองค์ประกอบของพันธุ กรรม (component of
gene flow) แมลงที่เคลื่อนย้ายในต้นหรื อข้ามต้น บินหาอาหารใกล้หรื อไกลมีผลต่ออัตราการผสมในตัวเอง
หรื อการถ่ายเทยีนภายในหรื อระหว่างกลุ่มประชากร (cited after Ghazoul, 1997) จึงมีรายงานวิจยั เกี่ยวกับ
แมลงดอกสักจํานวนมาก
ที่ประเทศอินโดนีเซี ยมีการศึกษาพฤติกรรมแมลงผสมเกสรในระดับวงศ์ โดยรายงานว่า แมลงที่มี
ศักยภาพในการผสมเกสรในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ วงศ์ Anthophoridae, Andrenidae, Halictidae,
Megachilidae, Apidae และ Vespidae ในอันดับ Hymenoptera แต่เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมได้แก่ เรณู ที่
ติ ดตามลําตัว ตําแหน่ งที่ เข้าตอมดอก เวลาในการหาอาหาร ช่ วงเวลาที่ เข้าตอมดอกต่อต้น การเคลื่อนย้าย
ระหว่างดอกและช่อดอกแล้วพบว่า มีเพียง Andrenidae, Halictidae, Megachilidae, Anthophoridae และ
Apidae เท่านั้นที่มีประสิ ทธิ ภาพในการก่อให้เกิ ดการผสมข้าม และจากการศึ กษาการแพร่ กระจายของเรณู
(pollen dispersal) พบว่า แมลงนําพาเรณู ภายในระยะไม่เกิน 180 ม โดยส่ วนใหญ่นาํ พาเรณู ในรัศมี 100 ม
(Palupi, 2005)
สําหรับในประเทศไทยพบว่า แมลงผสมเกสรหลักมีพฤติกรรมหาอาหารระหว่างดอกหรื อช่ อดอก
ภายในต้นเดิม (Tangmitcharoen and Owens, 1997a Tangmitcharoen et. al., 2006b) Tangmitcharoen et. al.,
(2006b) เสนอว่า ขนาดของแมลงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการหาอาหารและประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเรณู คือ
แมลงขนาดใหญ่ เช่ น ผึ้งโพรง และผึ้งเจาะรู ดิน ก่อให้เกิดการผสมเกสรข้ามได้มากกว่า คือ มีอตั ราการตอมดอก
(foraging rate) และบินระหว่างช่อมากกว่าแมลงขนาดเล็ก และมักเข้าตอมดอกทางด้านบน (เพิ่มโอกาสให้เรณู
ที่แมลงนํามาเกาะติดบนยอดเกสรเพศเมีย) ขณะที่แมลงขนาดเล็กมักเข้าตอมดอกด้านข้าง (ตารางที่ 4 และภาพที่ 2)

สอดคล้องกับการศึกษาที่ประเทศไนจีเรี ย (Egenti, 1981) ที่รายงานว่า แมลงผสมเกสร (1. Nomia
tridents Sm., Halictidae of Lepidoptera; 2. Euphaedra janatta B., 3. Belenois calypso Dr., 4. Acraea bonasia
F., Nymphalidae of Lepidoptera; 5. Megachile cincta, Megachilidae of Hymenoptera; 6. Belanogaster
juviceus, Vespidae of Hymenoptera, และ 7. Sarcophaga sp., Sarcophagidae of Diptera) ที่พบในสวนป่ าสักที่มี
ผลผลิตเมล็ดสู งนั้นส่ วนใหญ่เป็ นแมลงที่มีขนาดใหญ่ และเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกับการศึกษาเปรี ยบเทียบ
อัตราการผสมข้ามของ Monochoria korsakowii ที่ เกิ ดจากผึ้ง Xylocopa circumvolan (carpenter bee) และ
A. cerana japonica (eastern hive bee) Wang et. al.(1998) พบว่า X. circumvolan ซึ่ งเป็ นผึ้งขนาดใหญ่เป็ น
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แมลงผสมเกสรที่มีประสิ ทธิ ภาพกว่า A. cerana japonica โดยพบว่าเมื่อดอกได้รับการผสมโดยแมลงทั้ง 2 ชนิ ด
มีอตั ราการผสมข้ามเป็ น 72% แต่มีเพียง 49% เมื่อผสมโดย A. cerana japonica ชนิดเดียว
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการเข้าตอมดอกสักของแมลงผสมเกสรสําคัญในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ จังหวัดพะเยา
Species

Trigona collina
T. terminata
Apis cerana
A. florea
Braunsapis sp.
Ceratina spp.
Lasioglossum sp.
Nomia sp.
Rhinia sp.

Size of the
species
Large
small
large
small
small
small
small
large
small

Landing position on
flowers
top
side
+++
++
++
+++
++
++
++
++
+
+++
++
++
+++
+++

Movement between flowers
in an inflorescence
fly
walk
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++

Note: large : >5 mm; small : ≤5 mm, +++ = always observed; ++ = commonly observed; + = occasionally observed;
- = never observed.
ที่มา: Tangmitcharoen et al., 2006b

ภาพที่ 2

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแมลงขนาดใหญ่ (A) และขนาดเล็ก (B) ที่มีต่อพฤติกรรมการหา
อาหารและประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเรณู (Tangmitcharoen et. al., 2006b)
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การติดผลและคุณภาพเมล็ดของไม้ สัก
การที่ผลสักมีอตั ราการร่ วงสู งนั้นส่ วนหนึ่ งเกิดจากการผสมในตัวเองสู ง และผลสักที่พบเห็นติดอยู่
บนต้นสักโดยทัว่ ไปอาจเกิ ด จากการผสมในตัวเองหรื อต่ า งต้นก็ไ ด้ข้ ึ นอยู่กบั ความสําเร็ จของการถ่า ยเรณู
(pollination success) และสัดส่ วนของการผสมเกสรจากการผสมในตัวเอง (self pollen) หรื อการผสมข้ามต้น
(cross pollen) ยกตัวอย่างเช่ น สมมุติว่าไม้สักจาก 2 แหล่งมี อตั ราการติ ดผล 10% เท่ ากัน โดยแหล่ง ก มี
ความสําเร็ จของการถ่ายเรณูสูงแต่ส่วนใหญ่เกิดการผสมในตัวเอง จึงทําให้ผลร่ วงมากและเหลืออัตราการติดอยู่เพียง
10% ขณะที่แหล่ง ข มีความสําเร็ จของการถ่ายเรณูต่าํ แต่เกิดการผสมข้ามต้นสูงทําให้อตั ราการติดสูงถึง 10%

แหล่ ง ก

แหล่ ง ข

สอดคล้องกับการศึกษาระบบการสื บพันธุ์ของไม้สักโดยใช้ isoenzyme gene ตรวจสอบเมล็ดสัก
จาก 8 ประชากรพบว่า โดยภาพรวมไม้สักมีอตั ราการผสมข้ามต้นสู งอยู่ในช่วง 87-99% แต่เมื่อศึกษาในระดับ
ต้นแล้วพบว่า ในแต่ละแหล่งมีอตั ราการผสมในหมู่เครื อญาติสูงในบางต้น (Changtragoon, 2001) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การประเมินอัตราการผสมข้ามในไม้สัก จาก 8 ประชากร โดยใช้ isoenzyme gene
Population
Pongsaree, Chiangrai
Mae Saaead, Phrae
Hod, Chiangmai
Banmai Meatha, Lampang
Pratupa, Lampang
Mae saerang, Maehongson
Kaeng Palom, Kanchanaburi
Wangnamwon, Kanchanaburi

Out crossing rate
0.963
0.995
0.939
0.922
0.889
0.884
0.877
0.917

ที่มา: Changtagoon, 2001
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แมลงผสมเกสรที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงมีความสําคัญมาก สุ วรรณและวัฒนชัย (2547a) พบว่า แมลง
ขนาดใหญ่ซ่ ึ งตอมดอกสักระหว่างช่อและระหว่างต้นได้ดีได้แก่ ผึ้งเจาะรู ดิน ต่อเสื อ (Vespa affinis) ก่อให้เกิด
การติ ดผลระยะแรกมากกว่าแมลงที่ ขนาดเล็กกว่า (ตารางที่ 6) โดยที่ แมลงที่ ขนาดเล็ก (เช่น ชันโรงลาวิเซบ
ชันโรงเทอร์ มินาตา และผึ้งเจาะหลอดไม้) มักมีพฤติกรรมการหาอาหารย้ายจากดอกหนึ่ งไปอีกดอกหนึ่ งใน
ระยะสั้นๆ หรื อมักจะตอมดอกอยูท่ ี่ช่อเดิมหรื อภายในต้นเดิม
ตารางที่ 6 อัตราการติดผลของไม้สกั (7 วันภายหลังการถ่ายเรณู) โดยแมลงผสมเกสรในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์
จังหวัดพะเยา
Species
Nomia sp.
Vespa affinis
Trigona collina
Trigona laeviceps
Trigona terminata
Lasioglossum sp.
Ceratina spp.
Apis florae
Total /Avg

Number of flower/ fruit
Developed
Aborted
Total
47
75
122
14
23
37
85
204
289
8
21
29
13
42
55
8
26
34
9
30
39
12
41
53
196
462
658

% Initial fruit set
38.52
37.84
29.41
27.59
23.64
23.53
23.08
22.64
29.79

ที่มา: สุ วรรณและวัฒนชัย, 2547a

อัตราการติดผลของไม้สักที่เกิดจากการผสมข้ามสู งกว่าจากการผสมในตัวเอง และในธรรมชาติ
อัตราการติ ดผลตํ่าใกล้เคี ยงกับการผสมในตัวเอง ปรากฏการณ์ น้ ี ช้ ี ให้เ ห็ นว่า การผสมเกสรในธรรมชาติ
มี โอกาสเกิดการผสมในตัวเอง (โดยแมลงขนาดเล็ก) สูง Bryndum and Hedegart (1969) รายงานว่าการผสมใน
ตัวเองของไม้สกั ในสวนป่ าที่จงั หวัดลําปางก่อให้เกิดการติดผลน้อยกว่า 1% ต่อมา Hedegart (1973) รายงานว่า
การติดผลจากการผสมข้ามและผสมเองตามธรรมชาติเป็ น 20% และ 1.3% ตามลําดับ เช่นเดียวกับการศึกษาการ
ควบคุมการผสมเกสรของไม้สักที่สวนป่ า จังหวัดสระบุรี (Tangmitcharoen and Owens, 1997b) พบว่า การติดผล
จากการผสมข้าม ผสมในตัวเอง และผสมเองตามธรรมชาติเป็ น 14.5% 2.5% และ 6.5% ตามลําดับ
แม้ว่าจนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานเปรี ยบเทียบถึงคุณภาพของเมล็ดและต้นไม้ที่เกิดจากการผสม
ในตัวเองและการผสมข้ามของไม้สัก แต่ก็มีแนวโน้มว่าผลที่ เกิ ดจากผสมข้ามมีคุณภาพดี กว่าและมี โอกาส
เจริ ญเติบโตเป็ นกล้าไม้มากกว่าผลที่เกิดจากการผสมในตัวเอง ดังที่ Graudal et. al. (1999) เสนอว่า การผสม
ในต้นเดียวกันหรื อในเครื อญาติทาํ ให้การติดเมล็ดลดลงหรื อทําให้เกิดผลที่ไม่มีเมล็ดบรรจุอยู่ภายใน และกล้า
สักที่งอกส่ วนใหญ่เกิดจากเมล็ดที่มีการผสมข้าม สุ วรรณและวัฒนชัย (2547b) ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพเมล็ด
ของไม้สกั ในป่ าธรรมชาติและในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์มีการกําหนดรู ปแบบแผนผังการ
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ปลูกที่ ช่วยส่ งเสริ มให้เกิ ดการผสมข้าม) พบว่า ผลจากสวนผลิ ตเมล็ดพันธุ์มีความมี ชีวิตและค่าเฉลี่ยจํานวน
เมล็ดต่อผลมากกว่าผลจากป่ าธรรมชาติ และกล้าไม้จากสวนผลิตเมล็ดพันธุ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางทางคอรากสู ง
กว่ากล้าไม้จากป่ าสักธรรมชาติ
สรุ ปผล
ปัจจัยสําคัญของการติดผลของไม้สัก คือ แมลงผสมเกสร แมลงที่ก่อให้เกิดการผสมเกสรในต้น
เดียวกันอาจทําให้เกิดการติดผลได้บา้ ง แต่หากเป็ นการผสมข้ามต้นจะติดผลมากกว่า และผลที่ได้มีแนวโน้มว่า
จะมีคุณภาพดีกว่า ปั ญหาที่ เกิดขึ้ นกับการถ่ายเรณู ของไม้สักในทุกสภาพป่ าที่ ทาํ การศึกษาในประเทศไทยส่ วน
ใหญ่เกิ ดการผสมเกสรในตัวเอง เนื่ องจากแมลงพาหะชนิ ดที่สาํ คัญในพื้นที่มกั หาอาหารระหว่างดอกหรื อช่ อ
ดอกภายในต้นเดิม การศึกษาที่ผา่ นมาชี้ ให้เห็นสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการติดผลของไม้สัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวน
ผลิ ตเมล็ดพันธุ์ คื อ ขาดแมลงช่ วยผสมเกสรที่ มีประสิ ทธิ ภาพ แนวทางที่ ควรจะดําเนิ นการ คื อ หาวิธีเพิ่ ม
จํานวนแมลงในพื้นที่ท้ งั โดยทางตรง ได้แก่ เลี้ยงหรื อเพิ่มจํานวนแมลงที่มีศกั ยภาพสู งในแง่ของการเพาะเลี้ยง
และการผสมเกสร หรื อโดยทางอ้อม เช่ น หลีกเลี่ยงการเผาทําลายวัชพืชหรื อถางพื้นที่จนโล่งเตี ยนเพราะจะ
เป็ นการทําลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยของแมลงผสมเกสรบางชนิดไปด้วย นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเพิ่มการ
ถ่ายเรณู (pollen supplementation) เช่น การทดลองเลี้ยงผึ้งที่มีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเรณู ได้แก่ ผึ้งโพรง หรื อ
ผึ้งพันธุ์ โดยผึ้งโพรงเป็ นผึ้งท้องถิ่นชนิ ดหนึ่ งที่ น่าสนใจ เนื่ องจากมีพฤติ กรรมการหาอาหารที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การ
ผสมเกสรข้ามได้ดีและยังสามารถเลี้ ยงเพื่ อผลิ ตเป็ นนํ้าผึ้งได้ สํา หรั บ ผึ้ งพันธุ ์ (A. mellifera) เป็ นผึ้งต่างถิ่น
ที่ มีการเลี้ ย งอย่า งแพร่ หลายในประเทศไทยและในภูมิภาคต่ า งๆ ทัว่ โลก เนื่ องจากสามารถเพาะเลี้ ยงและ
ขยายพันธุ์ได้ง่าย ให้ผลผลิตนํ้าผึ้งสูง
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การผสมเกสรไม้ สักเพือ่ การทดสอบสายพันธุ์แบบปิ ด
Teak (Tectona grandis L.f.) Controlled Pollination for Full-Sib Progeny Test
ประสิ ทธิ์ เพียรอนุรักษ์ (PRASIT PIANHANURUK) 1
0

บทคัดย่ อ
การผสมเกสรไม้สักแบบควบคุ มเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการทดสอบสายพันธุ์ไ ม้สักแบบปิ ด
ดําเนิ นการที่ สวนผลิ ตเมล็ดพันธุ์ไม้สักของสถานี วนวัฒนวิจยั แม่กา ตําบลแม่กา อําเภอเมื อง จังหวัดพะเยา
ในปี พ.ศ. 2548-2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักลูกผสม สําหรับการผลิตกล้าไม้ที่ใช้ปลูก
ทดสอบ โดยมีขอบเขตในการดําเนิ นการผสมเกสรทั้งสิ้ นจํานวน 5x5 แม่ไม้ เป็ นการผสมแบบไปกลับ แม่ไม้
ที่ใช้ในการผสมได้แบ่งเป็ น 2 กลุ่มประชากร คือ กลุ่มที่เป็ นแม่ไม้ซ่ ึ งคัดเลือกจากจังหวัดลําปาง 5 แม่ไม้ และ
กลุ่มที่มาจากจังหวัดอื่นๆ อีก 5 แม่ไม้ ก่อนที่จะได้มาซึ่ งผลสักลูกผสมจํานวนมากต่อ 1 คู่ผสมนั้น ผูว้ ิจยั ได้
บรรยายถึงเทคนิ คการดําเนิ นการเริ่ มตั้งแต่การคัดเลือกต้นแม่ที่ใช้ผสม ลักษณะโครงสร้างและการพัฒนาการ
ของดอก การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการผสมเกสร ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผสมเกสร ตลอดจน
การบริ หารบุคลากรที่จะนําไปสู่ผลสําเร็ จของงาน เพื่อเป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผรู ้ ่ วมงานทั้งหลายและ
นักวิจยั รุ่ นหลังที่อาจจะต้องทําการผสมเกสรได้นาํ วิธีการนี้ไปใช้ในอนาคตต่อไป

คําหลัก: การผสมเกสร ไม้สกั
ABSTRACT
Controlled pollination is a process used in teak full-sib progeny test project. It was conducted
at a seed orchard in Maegar silvicultural research station, Phayao province during 2005 to 2006. It aimed to
produce enough seeds for seeding preparation in progeny test A 5x5 mother trees with reciprocal were
scoped. Population of teak trees in the seed orchard was divided into two groups of 5 mother trees based on
its genocological zone background. First group was from Lampang while the other groups were from other
provinces. Success in obtaining a lot of fruits per cross, the author would like to share his experience.
Details of all the processes such as tree selection, structure and development of flowers, equipment
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preparation, control pollination process, problems and obstacles, personnel management etc. were described
for other research fellows to be used in the future.

Keywords: Controlled pollination, Teak, Tectona grandis
คํานํา
การทดสอบสายพันธุ์ (progeny test) เป็ นเครื่ องมื ออย่างหนึ่ งของกระบวนการปรั บปรุ งพันธุ์
นักปรับปรุ งพันธุ์ใช้การทดสอบสายพันธุ์ในการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ที่ถ่ายทอดลักษณะตามต้องการไปสู่ รุ่นลูก
ไว้ใช้ในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการปลูกลูกไม้ที่เกิดจากพ่อแม่พนั ธุ์น้ นั ๆ ในพื้นที่ที่สามารถ
ประเมินค่า Breeding Values ของพ่อและแม่ไม้น้ นั ได้สะดวก โดยใช้ผงั การทดลองที่เหมาะสม แล้ววัดค่าต่างๆ
มาคํานวณประเมินหาค่า Genetic worth ต่อไป ลูกไม้ที่มีลกั ษณะเด่นในการทดสอบนี้ สามารถนํามาขยายพันธุ์
โดยไม่อาศัยเพศเพื่ อการปลูกสร้ างสวนป่ าได้ ซึ่ งจะได้สวนป่ าที่ มีลกั ษณะทางพันธุ กรรมที่ ดีข้ ึ นกว่าแม่ไ ม้
ที่คดั เลือกไว้เดิม แม่ไม้ที่ให้ลูกที่มีลกั ษณะเด่นจะถูกนําไปปลูกเพื่อจัดสร้างเป็ นสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ หรื อสวน
ผสมพันธุ์ต่อไป การทดสอบสายพันธุ์น้ ี อาจจะต้องทําการทดสอบในหลายๆ รุ่ น เพื่ อให้ได้ลูกหลานที่ ดีข้ ึ น
เรื่ อยๆ ซึ่ งก็คือเป้ าหมายหลักของการปรับปรุ งพันธุ์นน่ั เอง การทดสอบสายพันธุ์ มี 2 รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ
1. การทดสอบสายพันธุ์ข้างแม่ (Half-sib progeny test) หรื อการทดสอบสายพันธุ์ แบบเปิ ด
(Open pollinated) ซึ่ งในการทดสอบสายพันธุ์วิธีน้ ี เมล็ดไม้หรื อกล้าไม้ (progenies) ที่นาํ มาทดสอบจะทราบ
ประวัติเฉพาะต้นแม่พนั ธุ์เท่านั้น ส่ วนต้นพ่อพันธุ์ไม่ทราบว่าอยูท่ ี่ไหน ตัวอย่างเช่น เมล็ดพันธุ์จากแม่ไม้ในป่ า
หรื อในสวนป่ า หรื อเมล็ดไม้จากแต่ละต้นในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed orchards)
2. การทดสอบพ่ อไม้ -แม่ ไม้ (Full-sib progeny test) หรื อการทดสอบสายพันธุ์ แบบปิ ด
(Controlled pollination) ซึ่ งในการทดสอบสายพันธุ์โดยวิธีน้ ี จะมี การควบคุมการผสมเกสร (controlled
pollination) แบบต่างๆ (mating designs) ทําให้ทราบประวัติท้ งั ต้นพ่อพันธุ์และต้นแม่พนั ธุ์ของเมล็ดพันธุ์หรื อ
กล้าไม้ที่จะนํามาทดสอบ (ไพรั ช, 2544) เป็ นการทดสอบที่ มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าแบบแรก เพราะสามารถ
กําหนดลักษณะของต้นพ่อต้นแม่ได้ อย่างไรก็ตามการทดสอบสายพันธุ์ไม้สักที่ดาํ เนิ นการได้มีการศึกษาและ
รายงานผลมาแล้วเพียงครั้งเดียวโดย วิเชี ยร (2540) ซึ่ งเป็ นการทดสอบสายพันธุ์แบบเปิ ด (half-sib progeny test)
การทดสอบดังกล่าวทําโดยการเก็บเมล็ดที่ผ่านการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ (open pollination) ในสวนผลิต
เมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ และรู ้สายพันธุ์ขา้ งแม่อย่างเดี ยว ผลการทดสอบปรากฏว่าเมล็ดที่ เก็บจากแม่ไม้ในสวนผลิต
เมล็ดพันธุ์ (clonal seed orchard) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจากเมล็ดที่เก็บจากป่ าธรรมชาติซ่ ึ ง
เป็ นตัวเปรี ยบเที ยบ จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ว่า อาจเกิ ดจากการแสดงลักษณะด้อย
เนื่ องจากการผสมในสายเลือดชิ ด (Inbreeding depression) เนื่ องจากไม้สักเป็ นไม้ที่ใช้แมลงผสมเกสร และ
พฤติ กรรมของแมลงที่ บินผสมมักจะบิ นผสมในต้นเดี ยวกันมากกว่าจะผสมระหว่างต้น ถ้าจะเกิ ดการผสม
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ระหว่างต้นก็จะเกิดเฉพาะต้นที่ปลูกใกล้ๆ กัน ดังนั้นการทดสอบสายพันธุ์ดว้ ยวิธีแบบเปิ ด (open pollination)
ที่ผา่ นมาจึงมีโอกาสผิดพลาดสู ง เพราะไม่สามารถควบคุมเปอร์ เซ็นต์การผสมตัวเองได้ (selfing) ขณะเดียวกัน
ก็ไม่สามารถควบคุมให้ผสมกับต้นใดๆ ได้ ผลการทดลองดังกล่าวจึงยังไม่สามารถที่จะนํามาคัดเลือกสายพันธุ์
ที่จะใช้เป็ นฐานประชากรที่ดีได้ หากดําเนิ นการทดสอบสายพันธุ์แบบเปิ ด (open pollination) อีกต่อไปเกรงว่า
ความก้า วหน้าในการสร้ างสายพันธุ์ที่ดี ข้ ึ นจะเป็ นไปด้วยความล่าช้า ทั้งๆ ที่ ไ ม้สักมี ค วามหลากหลายทาง
พันธุ กรรมมากพอที่จะคุม้ ค่าต่อการดําเนิ นการปรับปรุ งพันธุ์ ดังนั้นคงจําเป็ นต้องเลือกใช้วิธีการทดสอบสาย
พันธุ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าก็คือ การทดสอบสายพันธุ์แบบปิ ด (full-sib progeny test) ที่ใช้วิธีการควบคุม
การผสมเกสร (control pollination) เพื่อสร้างรุ่ นลูกที่รู้ตน้ พ่อต้นแม่ที่ชดั เจนและไม่มีการผสมตัวเองมาใช้ใน
การทดสอบ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิที่ผ่านมาพบว่า การควบคุมการผสมเกสรสําหรับไม้สักทําได้ยากมาก
เพราะมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนี้
1. ไม้สักเป็ นไม้ใหญ่และออกดอกบริ เวณปลายยอดที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ การผสมพันธุ์
จึงทําได้ยากและราคาแพง ต้องตั้งนัง่ ร้านสูง
2. ในการผสมแต่ละครั้ง ถ้าผสมติ ด 1 ผล ส่ วนใหญ่จะได้เมล็ดเพียงเมล็ดเดี ยว อย่างไร
ก็ตามพบว่า เปอร์ เซ็นต์การผสมติ ดในช่วงแรกจะสู ง แต่ในระหว่างการพัฒนาของผลอ่อนถึงผลแก่เต็มที่ จะมี
เปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายเกิดขึ้ นมาก เนื่ องจากแมลงเข้าทําลาย ลมพัดผลร่ วง รวมทั้งร่ วงเนื่ องจากขั้วผลแห้ง
ผลการศึกษาของสุ วรรณและคณะ (2544) พบว่า สองสัปดาห์แรกของการผสมมีผลร่ วงสู งถึง 79.4% และร่ วง
เพิ่มในสัปดาห์ที่ 3-6 อีก 10.9% ก่อนผลแก่จะร่ วงเพิ่มอีก 0.6% มีเพียง 7.7% เท่านั้นที่พฒั นาจนผลสุ กแก่ และ
36.36% ของผลแก่ยงั ถูกแมลงเจาะอีกด้วย
จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังกล่าวจะพบว่า ถ้าจะผลิตกล้าไม้ให้เพียงพอต่อการทดสอบ
จะต้องเริ่ มต้นที่การผสมเกสรจํานวนมาก และระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอน การปฏิบตั ิตอ้ งกระทํา
อย่างประณี ต ซึ่ งเป็ นเรื่ องลําบากมาก ทํา ให้การปฏิ บัติการเกี่ ย วกับการทดสอบสายพันธุ์แบบปิ ด (full-sib
progeny test) ของไม้สกั ขาดผูส้ นใจและไม่มีความพยายามที่จะใช้วิธีการนี้
อย่างไรก็ตามสําหรับนักวิจยั แล้ว หากรู ้ว่างานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ยิ่งมี
อุ ป สรรคและปั ญหามากในเรื่ อ งใดยิ่ งต้องเร่ งศึ กษาหาทางแก้ไ ขในเรื่ องนั้นให้มากขึ้ นจนกว่า จะประสบ
ความสําเร็ จ และนับว่าเป็ นความโชคดี อย่างยิ่งที่ ส ถานี วนวัฒนวิจยั งาวและสถานี วนวัฒนวิจัยแม่กาได้รั บ
งบประมาณมาดําเนิ นการศึกษาเรื่ อง การทดสอบสายพันธุ์แบบปิ ด (full-sib progeny test) ของไม้สัก ทําให้
คณะผูว้ ิ จัย สามารถศึ กษาค้นคว้า เพิ่ มเติ มในเรื่ องวิ ธี การและเทคนิ ค การควบคุ มการผสมเกสรไม้สักให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังที่ได้รวบรวมไว้ ณ ที่น้ ี เพื่อประโยชน์สาํ หรับผูส้ นใจ หรื อผูต้ อ้ งการศึกษาหาความรู ้
ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ท้ งั ในไม้สกั และไม้ชนิดอื่นๆ ต่อไป
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วิธีการศึกษา
1. การคัดเลือกสายพันธุ์ที่จะทําการผสมเกสร
การผสมเกสรไม้สักแบบควบคุ มที่ ได้ทาํ ไปแล้ว ก่ อนการผสมพันธุ์ได้ทาํ การตรวจสอบ
ประวัติแม่ไม้ที่คดั เลือกไว้ และเลือกเฉพาะแม่ไม้ที่มีปลูกไว้แล้วในสวนผลิตเมล็ดพันธุ ์หรื อสวนผสมพันธุ์
ที่ สถานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่กา ซึ่ งต้นแม่พนั ธุ์มีอายุมากและให้ผลผลิตเมล็ดแล้ว แยกกลุ่มประชากรของ
แม่ไม้ตามประวัติแม่ไม้ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยดูจากพื้ นที่ ที่คดั เลือกให้มีความแตกต่างกันทางเขตพันธุ กรรม
ซึ่ งใช้ลกั ษณะทางภูมิประเทศเป็ นตัวแบ่ง ในประชากรทั้ง 2 กลุ่มคัดเลือกตัวแทนแม่ไม้ที่ดีประชากรละ 5 แม่ไม้
โดยดูจากผลการทดสอบแม่ไม้ (ไพรัช และอภิ ชาติ , 2544) และดูจากประวัติแม่ไม้ประกอบกัน ตามโครงการ
ที่ทาํ ได้แบ่งประชากรเป็ น 2 กลุ่ม คือ แม่ไม้ที่คดั เลือกจากจังหวัดลําปาง ซึ่ งมีอยู่เป็ นจํานวนมากเป็ นกลุ่มหนึ่ ง
และแม่ไม้ที่คดั เลือกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ เชี ยงใหม่ เป็ นอีกกลุ่มหนึ่ ง การที่แยกประชากรออกเป็ น 2 ส่ วน
ตามเขตพันธุ กรรมนั้น เพื่อ ให้ประชากรทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่า งกันทางพันธุ กรรมมากๆ เพื่อหวังผล
ในการผลิต hybrid vigor
2. การคัดเลือกต้ นที่จะใช้ ผสม
หลัง จากที่ ทาํ การคัด เลื อ กหมายเลขแม่ ไ ม้ และกํา หนดต้น พ่ อ ต้น แม่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว
การคัดเลื อกต้น (ramet) ที่ จะเป็ นตัวแทน มี ข้ นั ตอนการคัดเลื อก ดังนี้
1. คั ด เลื อ กจากแผนผัง ในการปลู กสร้ า งสวนผสมพัน ธุ์ ห รื อ สวนผลิ ต เมล็ด พัน ธุ์ จ ะมี
แผนผังแสดงว่าหมายเลขแม่ไม้ใดปลูกอยู่ที่ตาํ แหน่ งใด การสํารวจในแผนผังว่าหมายเลขที่ คดั เลือกไว้อยู่ที่
ตําแหน่ งใดบ้างจะช่ วยประหยัดเวลาในการสํารวจในพื้นที่ อย่างมาก หลังจากพบให้ทาํ เครื่ องหมายไว้ ถ้ามี
หลาย ramet ให้ทาํ เครื่ องหมายไว้ทุกๆ ต้น เผื่อใช้เป็ นตัวเลือก
2. คัดเลือกจากพืน้ ที่จริ ง ทําการหาตําแหน่งต้นไม้ตามหมายเลขที่ตอ้ งการ หากเป็ นไปได้
แต่ ละหมายเลขควรมีมากกว่า 1 ต้น ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ในการคัดเลื อกตัวแทนที่ ดีที่สุดไว้ใช้ในการผสม
คุณสมบัติข องตัวแทนที่ ดีที่จะคัดเลือกมาทําการผสมเกสรจะมีลกั ษณะอย่างไรนั้นขึ้ นอยู่กบั เป้ าหมายของ
การผสม เช่น ปริ มาณเมล็ดที่ ตอ้ งการ จํานวนคู่ผสมที่ตอ้ งการ เป็ นต้น และข้อมูลประวัติการผสมของแต่ละ
สายพันธุ์ว่าผสมติ ดยากหรื อติ ดง่ายเพี ยงใด (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามเราสามารถกําหนดคุ ณสมบัติที่ดีของต้น
ตัวแทนไว้กว้างๆ ได้ ดังนี้
2.1 ความยากง่ายในการเข้าถึง โดยต้นที่ อยู่ใกล้ทางสามารถเข้าถึงได้ง่ายจะทําให้การ
ปฏิบตั ิงานง่ายยิ่งขึ้น กรณี ที่ ramet ที่คดั เลือกไว้มีคุณสมบัติอื่นๆ เหมือนกันทุกประการควรเลือก ramet ที่อยู่
ใกล้เส้นทาง เพราะงานที่จะต้องทําต่อจากการคัดเลือกจะเป็ นงานหนักหลายประการ เช่น การขนนัง่ ร้าน และ
อุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งการเดิ นทางเข้าออกเพื่อผสมเกสรทุกๆ วัน หากต้นที่ คดั เลือกยิ่งไกลจะยิ่งเพิ่มความยาก
ในการทํางานมากขึ้น
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2.2 จํานวนช่อดอก ในชนิ ดไม้ที่ออกดอกออกผลสมํ่าเสมอทุกๆ ปี จํานวนช่อดอกหรื อ
ความดกของดอกและผลอาจดูได้จากผลผลิตในปี ที่ผา่ นมา แล้วนํามากําหนดได้เลยว่าจะเลือกต้นใดในปี นี้ เป็ น
ตัวแทน แต่ สําหรั บไม้สักซึ่ งออกดอกปี เว้นปี ปี เว้น 2 ปี หรื อในบางต้นอาจจะออก 2 ปี ติ ดกันเว้น 1 ปี
ไม่แน่นอน ทําให้ไม่สามารถที่จะดูจากประวัติการออกดอกมาเป็ นตัวกําหนดได้ ต้องรอจนกว่าจะถึงฤดูกาลใน
ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม (ทางภาคเหนือ) เมื่อต้นสักเริ่ มแทงช่อดอกเสี ยก่อนจึงจะรู ้จาํ นวนช่อ
ดอกในต้นนั้นๆ ได้ การจะกําหนดว่าจํานวนช่ อดอกเท่าใดถึงจะเพียงพอนั้นขึ้ นอยู่กบั จํานวนคู่ผสม แต่อย่าง
น้อยที่สุดควรกําหนดไว้ไม่ต่าํ กว่า 2 ช่อต่อ 1 คู่ผสม เผื่อเกิดกรณี ช่อดอกหักโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มกั มีลมพายุ
พัดแรง หรื อบางสายพันธุ์ ผสมติ ด ยาก ถ้าใช้คู่ผ สมจํา นวนมากการกํา หนดช่ อดอกต่ อคู่ ผสมให้มากกว่า นี้
บางครั้งแทบเป็ นไปไม่ได้เลย เพราะไม้สกั ในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่จะมีช่อดอกไม่มากนัก หรื อบางครั้ง
อาจต้องมีนง่ั ร้านให้มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงช่อดอกมากขึ้น ซึ่ งค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งมากขึ้นตามไปด้วย
2.3 ระยะพัฒนาของดอก การเลือกระยะพัฒนาของดอก ควรเลือกต้นที่มีระยะการพัฒนา
ของดอกใกล้เคียงกับคู่ผสมให้มากที่สุด ถ้ากําหนดให้มีคู่ผสม 5 คู่ ทั้ง 10 ต้นนั้นก็ตอ้ งมีดอกที่มีระยะการพัฒนา
ใกล้เคี ยงกัน และควรเป็ นช่ วงที่ดอกอยู่ในระยะแรก ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีช่วงเวลาในการผสมมากที่สุด ซึ่ งจะเพิ่ม
โอกาสในการติดผลมากขึ้ น ถ้าจํานวนคู่ผ สมยิ่งมาก การกําหนดระยะการพัฒนาของดอกให้ใกล้เคียงกัน
จะยิ่งทําได้ยากขึ้ น เนื่ องจากมี ความผันแปรในเรื่ องระยะการออกดอกที่ แตกต่ างกันในแต่ละสายพันธุ์ หรื อ
แม้แต่สายพันธุ์เดียวกันแต่คนละต้นก็ยงั มีความแตกต่างกัน ถ้ามีการกําหนดคู่ผสมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันก็ยิ่ง
มีความแตกต่างกันมากขึ้น ดังนั้นในการคัดเลือกสิ่ งแรกที่จะต้องคํานึ งถึงคือ ควรเลือกต้นตัวแทนที่อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน โดยเริ่ มดําเนิ นการเลือกให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ตั้งแต่ตน้ ไม้ในหมู่ไม้ส่วนใหญ่เริ่ มแทงช่อดอก
จะได้ทาํ ให้มีเวลาในการคัดเลือกมากขึ้น
3. ลักษณะโครงสร้ างและพัฒนาการของดอกสั ก
โครงสร้ างของช่ อดอก ต้นสักจะเริ่ มออกดอกเมื่ ออายุ 6-9 ปี ออกดอกประมาณเดื อน
มิถุนายนถึงสิ งหาคม (White, 1991) สักจะออกดอกเป็ นช่อขนาดใหญ่มีลกั ษณะเป็ นแบบ terminal panicle
ขนาดประมาณ 40-60 เซนติเมตร ช่อดอกช่อแรกจะออกที่ปลายยอดสุ ดของแกนลําต้น (main axis) ก่อนกิ่ ง
อื่นๆ ต่อไปจึ งจะเกิดดอกที่ปลายยอดของกิ่ งด้านข้าง เมื่อเกิดช่อดอกแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์ ดอกจะเริ่ ม
ทยอยบานประมาณกว่า 100 ดอกต่อช่อในแต่ละวัน หนึ่ งช่อดอกมีระยะเวลาการบาน 40-90 วัน และมีจาํ นวน
ดอกมากถึ ง 5,000-8,000 ดอกต่ อช่ อ แต่ จะสามารถพัฒนาไปเป็ นผลประมาณ 40-100 ผลต่ อช่ อเท่ านั้น
Suangtho และLauridsen (no date) กล่าวว่า ดอกสักจะได้รับการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเพียงร้อยละ 0.4-5.1
หรื อเฉลี่ยร้อยละ 1.3 เท่านั้น
โครงสร้ างของดอก ดอกสักเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) การเรี ยงตัวของส่ วนต่างๆ
ของดอกอยู่ในลักษณะสมดุล มีกลีบเลี้ยง (sepal) 6 กลีบ กลีบดอก (petal) สี ขาว 6 กลีบ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 6-8 มิ ลลิเมตร ครึ่ งหนึ่ งของโคนกลีบดอกเชื่ อมติ ดต่อกัน มีเกสรตัวผู ้ 6 อันติ ดอยู่ เกสรตัวเมี ย
ประกอบด้วยรังไข่ (ovary) มีไข่อ่อน (ovule) 4 ใบ การจัดเรี ยงของไข่อ่อนเป็ นแบบ axille placentation
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ที่ปลายก้านชูเกสรตัวเมียเป็ นยอดเกสรตัวเมีย มีลกั ษณะคล้ายส้อม (forked stigma) ก้านชูเกสรตัวเมีย และก้าน
ชูเกสรตัวผู ้ (filament) ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร (สมคิด, 2517) อับเรณู (anthers) มี 4 ช่อง ภายในมีละอองเรณู
หลังจากดอกบานเต็มที่อบั เรณู จะเปิ ดออกเป็ น 2 ส่ วนในเวลาประมาณเที่ยงวัน ละอองเรณู มีลกั ษณะเหนี ยวหนื ด
ซึ่ งเป็ นแบบที่ตอ้ งอาศัยแมลงช่วยในการผสมเกสร ดอกบานเพียง 1 วัน (Keiding, 1966) หลังจากนั้นดอกที่
ได้รับการผสมแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเป็ นผลในเวลาต่อไป
พัฒนาการของดอกสั ก สมคิด (2517) ศึกษาโครงสร้างภายในของดอกสักระหว่างการพัฒนา
ตั้งแต่เริ่ มเป็ นตาดอกจนกระทัง่ เริ่ มติดผล โดยพบว่า endosperm mother cell และ pollen mother cell เริ่ มก่อตัว
ให้เห็น 11 วันหลังจากดอกแทงออกมา และอีก 17 วันหลังจากนั้นไข่และอับเรณู จะเริ่ มพัฒนาขึ้น และพร้อม
ผสมในอีก 2-3 วันหลังจากนั้น หลังจากการผสม 12-17 วันไข่ที่ได้รับการผสมจะพัฒนาเป็ นต้นอ่อน (embryo)
สําหรับการผสมเกสรแบบควบคุมนั้น ข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการวางแผนการปฏิบตั ิงานคือ
การพัฒนาของแต่ละดอกในรอบวัน จากข้อมูลพื้นฐานที่มีการศึกษาไว้ที่สถานี บาํ รุ งพันธุ์ไม้สักพบว่า กลีบดอก
จะเริ่ มคลี่ราวเที่ ยงคืนของแต่ละวัน แต่กา้ นเกสรจะไม่ชูข้ ึนจนกว่าพระอาทิ ตย์จะขึ้นและสาดแสงมาต้องราว
8 นาฬิ กาเป็ นต้นไป ในวันที่ อากาศครึ้ มฟ้ าครึ้ มฝนก้านเกสรจะชูชา้ กว่าปกติ เมื่อดอกเริ่ มบานเต็มที่จะเป็ น
ระยะที่ เกสรตัวเมี ยพร้ อมผสม อย่างไรก็ตามช่ วงเวลานี้ อบั เรณู จะยังแฟบอยู่ละอองเกสรยังไม่แตกออกมา
จนกระทัง่ ประมาณ 11 นาฬิกาอับเรณู จะค่อยๆ บวมและปริ ออก ละอองเกสรสี เหลืองจะถูกปลดปล่อยออกมา
เกาะอยูร่ อบๆ พร้อมที่จะเกาะติดกับขาแมลงที่บินมาตอมไปผสมกับเกสรตัวเมีย ในตอนเย็นหรื อเช้าวันรุ่ งขึ้น
กลีบ ดอกรวมถึงเกสรตัวผูจ้ ะร่ วงหล่นไปหากเกสรตัวเมียได้รับการผสม และดอกทั้งดอกจะร่ วงหล่นไป
หากไม่ได้รับการผสม (Suangtho และ Lauridsen, no date)
4. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการผสมเกสร
การตั้งนั่งร้ าน เนื่ องจากต้นสักเป็ นต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสู งมากและช่อดอกมักอยู่ที่ปลาย
ยอด การจะเข้า ถึ งช่ อดอกจําเป็ นต้องตั้งนั่งร้ านขึ้ นไป ในสมัย ก่ อนใช้นัง่ ร้ า นไม้ไผ่ แต่ ปัจจุ บนั ใช้น่ังร้ า น
สําเร็ จรู ปที่ ทาํ ด้วยเหล็กแข็งแรงที่ แยกเป็ นชิ้ นส่ วนสามารถนํามาประกอบเมื่ อต้องการใช้งาน นัง่ ร้าน 1 ชุ ด
ประกอบด้วยตัวยืน 2 ข้าง สู ง 1.70 เมตร กว้าง 1.30x1.85 เมตร ส่ วนใหญ่จะทําซี่ เหล็กเป็ นบันไดไว้ให้ดว้ ย
ตัวครอบด้านบน 1 ตัวสําหรับยึดให้ตวั ยืนตั้งได้ ประกอบกันเป็ นโครงสร้างรู ปสี่ เหลี่ยม มีเหล็กตะเกียบ 2 คู่
สําหรับยึดด้านข้างของตัวยืนทั้ง 2 ตัวให้แข็งแรงขึ้นโดยยึดไว้ท้ งั 2 ข้าง
การตั้งนัง่ ร้านเพื่อการผสมเกสร ดําเนิ นการสํารวจพื้ นที่รอบต้นเพื่อหาจุดที่เหมาะสมใน
การตั้งนัง่ ร้าน โดยดูจากลักษณะการกระจายหรื อการวางตัวของช่อดอกด้านบน เพื่อวางแผนว่าจะตั้งนัง่ ร้าน
อย่างไรจึงจะสามารถเข้าถึงช่ อดอกกลุ่มที่ ตอ้ งการให้มากที่ สุดและปลอดภัยที่ สุด โดยการกะระยะให้ช่อดอก
เหล่านั้นอยูร่ ะหว่างนัง่ ร้าน 2 ชุดที่เชื่อมต่อกันด้านบนด้วยไม้ไผ่รวกความยาวไม่เกิน 10 เมตร นอกจากเป้ าหมาย
ในเรื่ องช่อดอกแล้วยังต้องเลือกจุดที่ต้ งั ได้ง่าย ไม่ลาดเอียงมาก ไม่มีอุปสรรคพวกกิ่งก้านบริ เวณเรื อนยอดมาก
อุปกรณ์ ในการผสมเกสร นอกเหนื อจากนัง่ ร้านที่ตอ้ งตั้งขึ้นให้สูงถึงช่ อดอกแล้ว ยังมีวสั ดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จะต้องใช้ในการผสมเกสรดังนี้
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1. กรรไกรปลายโค้งขนาดเล็ก ใช้สาํ หรับตัดเกสรตัวผูท้ ิ้ง
2. ปากคีบปลายแหลม ใช้สาํ หรับเก็บดอกตัวผูแ้ ละคีบเกสรในการผสม
3. โครงลวดครอบดอก ใช้เ ป็ นตัว กัน ดอกจากถุง ครอบ โดยมีล กั ษณะเป็ นโครงรู ป
บอลลูน ทําขึ้ นเองได้
4. ถุงครอบ ทําจากมุง้ กันยุงชนิดไนล่อนที่ไม่อมนํ้าเวลาเปี ยก ผ้ามุง้ ไนล่อนอาจหาซื้ อตาม
ท้องตลาดได้ยาก จึงต้องซื้ อมุง้ สําเร็ จรู ปมาตัดเย็บให้มีขนาดกว้างยาวพอที่จะสามารถคลุมโครงลวดได้ ที่พบว่า
เหมาะสมดีมีขนาดกว้างถึง 75x120 เซนติเมตร
5. ไม้ดามช่ อดอก ความเสี ยหายอย่างหนึ่ งที่ พบระหว่างการผสมเกสรก็คือ การหักของ
ช่ อ ดอกที่ กิ่งรั บนํ้าหนักของช่ อดอก โครงลวด และถุ งผ้าไม่ไหว หากมี ฝนตกหนักและมี ลมพายุจะยิ่งเพิ่ ม
นํ้าหนักมากขึ้ น การใช้ไม้ไผ่เก่าๆ เช่ น ไผ่ไร่ ที่มีความเหนี ยวทนทานและมีขนาดเล็กพอเหมาะมาช่วยเสริ ม
ความแข็งแรง โดยการดามไม้เข้ากับกิ่ งที่ อ่อนไปจนถึ งจุ ดที่ แข็งแรงหรื อกิ่ งใหญ่ จะช่ วยลดความเสี ย หาย
ในเรื่ องนี้ได้มาก
6. กระติกนํ้าแข็ง ช่วยรักษาความสดและความมีชีวิตของเกสรตัวผูร้ ะหว่างการเดินทางจาก
ต้นพ่อไปยังต้นแม่ และระหว่างการผสม โดยใส่ น้ าํ แข็งเพียงเล็กน้อยเพียงให้เกิ ดความเย็นแต่ไม่ตอ้ งให้ถึง
จุดเยือกแข็ง
7. ขวดเก็บเกสร ขวดปากกว้างขนาด 4 ออนซ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อเป็ นขนาดที่
พอเหมาะกับการทํางานและสะดวก อีกทั้งมีฝาปิ ดเรี ยบร้อยดี ใส่ ในกระติกนํ้าแข็งขนาดเล็กๆ ได้พอดี
8. เชื อกยาว ใช้ผูกกับนัง่ ร้านชั้นบน หย่อนเชื อกลงมาเกือบถึงพื้น ใช้ในการรับส่ งกระติ ก
บรรจุเกสร ผูท้ ี่อยูบ่ นนัง่ ร้านแล้วไม่จาํ เป็ นต้องปี นขึ้น-ลง เพื่อหยิบเครื่ องมือหรื อกระติกบรรจุเกสร ให้ใช้เชื อก
หย่อนลงมาแทน จะช่วยลดความเสี่ ยงในการพลัดตกจากการปี นขึ้นลงบ่อยครั้งและเมื่อมีสัมภาระอยูใ่ นมือ
9. กระบอกฉี ดนํ้า ไว้สาํ หรับพ่นอาหารเสริ มหรื อฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของขั้วดอก
10. ผ้าพลาสติกกันฝน ผูกเป็ นหลังคาไว้หลบฝนในบางครั้งขณะที่ปฏิบตั ิงาน
11. ถังพ่นยาฆ่าแมลง
5. ขั้นตอนการผสมเกสร
เพื่อให้การบริ หารคนและบริ หารเวลาได้ถูกต้องจําเป็ นต้องทราบขั้นตอนในการผสมเกสร
ซึ่ งแบ่งตามเวลาในการพัฒนาของดอกในแต่ละวันเป็ นขั้นตอนดังนี้ คือ
1. การเตรี ยมดอกตัวเมีย เตรี ยมโดยการตัดเกสรตัวผูข้ องทุกดอกที่อยู่ในช่อเดียวกันซึ่ งอยู่
รอบเกสรตัวเมียออกก่อนที่อบั เรณู จะแตกหรื อก่อนเวลา 11 นาฬิกา ในวันที่มีแสงแดดการดําเนิ นการดังกล่าว
จะทําได้สะดวก ดอกจะบานและเริ่ มชูกา้ นเกสรขึ้นในเวลาประมาณ 8 นาฬิกา 30 นาที หากเป็ นวันที่อากาศ
ครึ้ มหรื อฝนตกอาจจะช้ากว่านี้
2. การเตรี ยมเกสรตัวผู้ ในการผสมเกสรโดยการควบคุ มจะต้องนําเกสรตัวผูจ้ ากต้นที่
กําหนดให้เป็ นต้นพ่อไปผสมกับต้นแม่ที่คดั เลือกไว้ สําหรับไม้บางชนิ ดที่ ละอองเกสรสามารถเก็บรักษาได้
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เช่ น ไม้สน การเตรี ยมละอองเกสรตัวผูไ้ ม่ใช่เรื่ องยุ่งยาก แต่สําหรับไม้สักซึ่ งยังไม่มีงานวิจยั เกี่ ยวกับการเก็บ
รักษาละอองเกสร และดูเหมือนว่าตามธรรมชาติแล้วละอองเกสรจะไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวข้ามวันได้ การเตรี ยม
ละอองเกสรตัวผูจ้ ึงต้องอาศัยเทคนิ คและการบริ หารจัดการที่ดีอย่างยิ่ง โดยอาศัยความรู ้พ้ืนฐานด้านการพัฒนา
ของดอกเป็ นหลัก คือ หลังจากดอกบานและชูกา้ นเกสรประมาณ 8 นาฬิกา 30 นาที อับเรณู จะยังไม่แตกจนกว่า
จะถึงเวลาประมาณ 11 นาฬิกา ก่อนอับเรณู แตกไม่นานนักคือ ประมาณ 10 นาฬิกา ให้เริ่ มทําการเก็บเกสรตัวผูไ้ ด้
โดยเก็บเฉพาะดอกที่บานทั้งดอกใส่ ลงในขวดเล็กๆ ที่มีฝาปิ ด เมื่อเก็บได้ปริ มาณมากพอจึงปิ ดฝาขวด ใส่ ลงใน
กระติกนํ้าแข็งที่มีน้ าํ แข็งรองอยู่กน้ กระติก นําไปส่ งยังต้นแม่ การผสมจะเริ่ มที่เวลาประมาณ 11 นาฬิกา 30 นาที
อับเรณู ที่อยู่ในขวดจะเริ่ มแตกพอดี ในระหว่างการเก็บดอกอาจมีบางดอกที่ อบั เรณู แตกแล้วก็ยงั สามารถเก็บ
ต่อไปได้จนกว่าจะเพียงพอ
3. การผสมเกสร หลังจากเตรี ยมเกสรตัวเมียและเกสรตัวผูพ้ ร้อมแล้ว เทคนิ คการผสมทําโดย
ใช้ปากคีบคีบดอกที่มีเกสรตัวผูท้ ดลองแตะที่ปลายเกสรตัวเมียเบาๆ บนฝ่ ามือ ถ้ามีสีเหลืองติดแสดงว่าใช้ได้
นําปลายเกสรตัวผูแ้ ตะเบาๆ ที่ปลายเกสรตัวเมียดอกที่ตอ้ งการผสม เกสรตัวผู ้ 1 อันสามารถแตะได้หลายดอก
ดอกสัก 1 ดอกมีเกสรตัวผู ้ 6 อัน ก็เวียนใช้จนหมดค่อยเปลี่ยนดอกใหม่ ทําการผสมทั้งช่อที่เตรี ยมไว้จนหมด
เพื่อป้ องกันความสับสนในการปฏิบตั ิงาน 1 ช่อดอกควรเป็ นคู่ผสมเพียงคู่เดียว
4. การครอบถุ งหลังจากผสมเกสรเสร็ จ หลังผสมเกสรเสร็ จแต่ ละวันต้องสํารวจว่า มี
ร่ องรอยของหนอนกินดอกหรื อไม่อย่างทัว่ ถึง ถ้าพบต้องกําจัดให้หมด จากนั้นครอบด้วยถุงที่เตรี ยมไว้ มัดปากถุง
เข้ากับโคนกิ่งให้มิดเพื่อป้ องกันแมลง จากนั้นในช่วงที่มีดอกก็ทาํ การผสมต่อไปเรื่ อยๆ ทุกๆ วันจนกว่าจะได้
ปริ มาณผลที่เพียงพอ
5. สั งเกตการติดผล เกสรตัวเมี ยที่ ได้รับการผสมติ ดแล้วจะไม่ ร่วง และขยายขนาดขึ้ น
เรื่ อยๆ อย่างไรก็ตามหากสังเกตพบว่าการผสมไม่ติดเลยอาจต้องช่วยโดยการเพิ่มสารอาหารพวก calcium และ
boron ฉี ดทางใบและช่อดอก
6. ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่ อความสํ าเร็จในการผสมเกสรไม้ สักและการป้ องกันแก้ ไข
ปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความสําเร็ จในการผสมเกสรไม้สักเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งคํานึ งถึงและ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อหาทางป้ องกัน ขจัดและแก้ไขให้ได้ทนั ท่วงที เพราะหากปล่อยให้ล่วงเลยไปแล้ว
คงจะประสบความสําเร็ จได้ยาก จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา อุปสรรค สิ่ งที่ควรระวัง และการ
ป้ องกันแก้ไขในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ผสมเกสรคือ

1. ศัตรู ตามธรรมชาติของไม้ สัก ศัตรู ตามธรรมชาติที่สาํ คัญของไม้สักที่เป็ นปั ญหาต่อการ

แมลงกินใบ ที่เป็ นศัตรู สาํ คัญของไม้สัก คือ หนอนผีเสื้ อกลางคืน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่า Hyblaea puera หนอนชนิ ดนี้ มีการระบาดที่ รุนแรงและจะระบาดในช่วงที่ไม้สักแทงช่อดอกพอดี ซึ่ งจะ
สร้างปั ญหาโดยการกินดอกและใบหมดทั้งต้น ความรุ นแรงของการระบาดมีพ้ืนที่กว้างนับหมื่นไร่ พร้อมกัน
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การกําจัดไม่สามารถควบคุ มได้ดว้ ยการบี้ ดว้ ยมื อเนื่ องจากมีปริ มาณมาก มี การเจริ ญเติ บโตรวดเร็ วและกิ นจุ
นอกจากนี้ การกําจัดโดยพ่นแบคที เรี ย BT ไม่ค่อยทันการณ์ เพราะต้องรอให้หนอนกิ นแบคทีเรี ยเข้าไปก่อน
แบคที เรี ยจึ งจะเข้าไปทําลายระบบภายในของหนอน ซึ่ งก็หมายความว่าต้องรอให้หนอนกิ นดอกบางส่ วน
เข้า ไปด้ว ย ดังนั้น จํา เป็ นต้อ งกํา จัด ด้ว ยสารเคมี ช นิ ด ตายเฉี ย บพลัน หากไม่ ต ้อ งการให้มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมมากนักก็ฉีดพ่นเฉพาะต้นที่ ผสมเกสรเท่ านั้น และเลื อกชนิ ดที่ ไม่มีสารพิ ษตกค้าง นอกจากนี้
ยัง ต้องใช้ความเข้มข้นตํ่าที่ สุดที่ สามารถฆ่าหนอนได้ สิ่ งที่ ตอ้ งระมัดระวังอย่างยิ่งคื อ สารเคมีบางชนิ ดหรื อ
สารเคมีที่เข้มข้นเกินไปมีผลทําให้ดอกร่ วง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจควรทดลองกับช่อดอกอื่นก่อนพ่นกับช่อดอก
ที่ตอ้ งการ
มด และแมลงผสมเกสรชนิดอื่นๆ จะสร้างปั ญหาโดยพาละอองเกสรจากต้นที่ไม่ตอ้ งการ
เข้ามาผสม สําหรับแมลงตัวใหญ่ๆ ที่ บินตอมดอกป้ องกันได้โดยใช้ถุงครอบ แต่มดตัวเล็กๆ ที่ไต่มาตามกิ่ ง
และเล็ดลอดเข้ามุง้ ได้ป้องกันได้โดยใช้ชอล์กสําหรับขี ดไล่มด ขี ดรอบกิ่ งและบริ เวณใกล้เคี ยงจะช่ วยไล่มด
ไม่ให้เข้ามาใกล้ได้
ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคและสร้างความเสี ยหายในการผสม
เกสรดอกสักได้แก่ ฝน และลมพายุ
ฝน ที่ตกในช่วงของการผสมเกสรนอกจากจะทําให้ทาํ งานลําบากแล้วยังพบว่า หากมี
ฝนตกตลอดวันอับเรณู จะไม่แตกและไม่ปลดปล่อยละอองเกสรออกมา และเกสรจะเปี ยกไม่สามารถทําการ
ผสมเกสรได้ ดังนั้นในวันที่ฝนตกในช่วงกลางวันตั้งแต่ 10 นาฬิกาถึงเที่ยงวันจะทําการผสมเกสรไม่ได้ ต้องตัด
ดอกที่บานในวันนั้นๆ ทิ้งไป
ลมพายุและพายุฝน สร้างความเสี ยหายโดยทําให้ช่อดอกหัก และผลที่ติดแล้วร่ วงหล่น
ก่อนกําหนด อาจป้ องกันได้บางส่ วนโดยการดามช่อดอกด้วยไม้ไผ่ขนาดเล็กที่แข็งแรง และหลีกเลี่ยงการเลือก
ช่อดอกที่อยูใ่ นทิศทางลม เช่น บริ เวณขอบแปลง หรื อไหล่เขา สําหรับการร่ วงหล่นของผลนั้นป้ องกันได้ส่วน
หนึ่งด้วยการใช้ถุงครอบช่วยลดความแรงของลม และใช้ลวดขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะคงรู ปได้มาทําโครงครอบดอก
เพื่อลดนํ้าหนัก อย่างไรก็ตามสําหรับผลที่มีการพัฒนาจนถึงขั้นมีตน้ อ่อนแล้วหรื อประมาณ 45 วันหลังการผสม
สามารถนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ เราจึงสามารถบรรเทาความเสี ยหายจากผลที่ร่วงหล่นในช่วงที่เกิดพายุ
ได้ดว้ ยการนําผลเหล่านี้ไปเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อได้ต้ งั แต่เดือนตุลาคม เพราะทางภาคเหนื อของไทยนั้นพบว่า พายุ
ที่รุนแรงจะเริ่ มเกิดตั้งแต่เดือนมกราคมเป็ นต้นไปจนถึงประมาณเดื อนเมษายน หรื อหากว่าเกิดพายุหลงฤดูมา
จะทําให้กิ่งหักหรื อผลร่ วงในช่วงที่ผลอ่อนมีการพัฒนาของต้นอ่อนแล้ว ดังนั้นการศึกษาการเพาะเลี้ยงเอมบริ โอ
ที่ยิ่งมีอายุนอ้ ยก็จะยิ่งเป็ นประโยชน์สาํ หรับการแก้ปัญหาในเรื่ องนี้
2. ลักษณะทางสายพันธุ์ เป็ นปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุดในขณะนี้ เพราะเป็ นลักษณะภายใน
ของต้นไม้เอง ซึ่ งพบว่ามีบางต้นที่ผลอ่อนร่ วงหล่นได้ง่าย ไม่พฒั นาต่อ สามารถแก้ไขได้โดยการพ่นสารอาหาร
ที่จะช่วยให้ข้ วั ผลแข็งแรงขึ้น
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3. ความอุดมสมบูรณ์ ของต้ น การติดดอกออกผลของไม้สักก็เช่นเดียวกับไม้ชนิ ดอื่นที่ตอ้ ง
ใช้สารอาหารปริ มาณมากในการสร้างเมล็ดและผล ก่อนการผสมเกสรควรมีการบํารุ งต้นให้มีความสมบูรณ์
เต็มที่ดว้ ยปุ๋ ยที่มีธาตุอาหารตัวหลังสูงๆ
4. สภาพภูมิอากาศและธรรมชาติในการออกดอกของไม้ สัก ไม้สักเป็ นไม้ที่มีการออกดอก
ไม่สมํ่าเสมอในแต่ละปี บางปี ออกมากบางปี ออกน้อยทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพภูมิอากาศในแต่ละปี ว่าเหมาะสมต่อ
การออกดอกออกผลของไม้สกั หรื อไม่
5. บุคลากร เป็ นส่ วนที่สาํ คัญที่สุดที่จะทําให้งานสําเร็ จลงได้ ปั ญหาที่จะเกิดจากบุคลากร
และผลเสี ยหายกับการผสมเกสร จะกล่าวในหัวข้อการบริ หารบุคลากร เพื่อไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนของเนื้อหา
7. การบริหารบุคลากร
คุณสมบัติบุคลากร การผสมเกสรแบบควบคุมเพื่อการทดสอบสายพันธุ์แบบปิ ดที่ ตอ้ งการ
คู่ผสมจํานวนมาก และจากการบรรยายขั้นตอนการทํางานมาแล้วข้างต้นจะเห็ นว่า จําเป็ นต้องใช้บุค ลากร
จํานวนมากจึ งจะได้เมล็ดตามต้องการ ส่ วนเทคนิ คการทํางานไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนัก แต่ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
จําเป็ นต้องมีคุณสมบัติพิเศษสําหรับการทํางานนี้คือ ความซื่ อสัตย์ ความเอาใจใส่ ในงาน ทักษะ สายตาดี และ
ไม่เป็ นโรคกลัวความสู ง นอกจากนี้ การสร้างความเข้าใจในเรื่ องเทคนิ คการผสมเกสรและการตระหนักถึ ง
ความสําคัญของงานที่กาํ ลังทําอยูจ่ ะช่วยให้การปฏิบตั ิงานประสบผลสําเร็ จมากขึ้น
การเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร ความยุง่ ยากในงานผสมเกสรที่อาจสร้างความสับสน
ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานคือ การจับคู่ผสม จากที่กล่าวในเรื่ องการคัดเลือกสายพันธุ์และการเลือกต้นจะสังเกตเห็นว่า
เราใช้คาํ ว่าหมายเลขแม่ไม้กบั ต้นที่ จะผสม ตัวเลขเหล่ านี้ จะสร้ า งความสับสนให้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและยาก
เกินไปที่จะจําได้ การใช้รหัสเป็ นสี ต่างๆ จะช่ วยให้ทาํ งานง่ายขึ้น เพียงแบ่งกลุ่มสี ออกเป็ น 2 กลุ่มตามกลุ่ม
ประชากรของแม่ไม้ที่คดั เลือกไว้กลุ่มละ 5 แม่ไม้ จากนั้นใช้แถบสี ติดประจําแต่ละต้นไว้ และติดขวดที่ใช้เก็บ
เกสรเป็ นสี เดี ยวกับต้นนั้นๆ ที่ นงั่ ร้านของต้นหนึ่ งๆ จะติ ดแถบสี ของต้นพ่อที่ จะนําเกสรมาผสมจาก 5 ต้น
เพื่อที่คนส่ งเกสรจะรู ้วา่ จะต้องให้เกสรจากสี อะไรบ้างกับต้นนี้ นอกจากนี้ ที่โคนของช่อดอกแต่ละช่อที่ทาํ การ
ผสมยังต้องติ ดแถบสี ของต้นพ่อไว้เพื่อจะรู ้ว่าช่อนั้นๆ จะต้องผสมเกสรโดยใช้เกสรจากขวดที่ติดแถบสี อะไร
ทําเช่นนี้ปัญหาเรื่ องการจับคู่ผสมก็จะหมดไป
8. ผลสํ าเร็จของการผสมเกสร
หลังจากการเตรี ยมการ การปฏิบตั ิการ และประสบกับอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผลผลิตเมล็ด
ทั้งหมดที่เก็บได้จากคู่ผสมแต่ละคู่จากการควบคุมการผสมเกสร แสดงไว้ในตารางที่ 1 เมื่อนําผลสักมาผ่าเพื่อ
นํา เมล็ด ไปขยายพันธุ ์ด ว้ ยการเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อ จะเห็นได้ว ่า จํา นวนเมล็ด ต่อผลของแต่ละคู่ผ สมมีค วาม
แตกต่างกันอย่างมาก ผลส่ วนใหญ่มีจาํ นวนเมล็ดต่อผลเพียง 1 เมล็ด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาจํานวน
เมล็ดต่อผลที่ติดผลตามธรรมชาติของประสิ ทธิ์ (2538) สําหรับอิทธิ พลของสายพันธุ์ต่อการติดผลและติดเมล็ด
เป็ นเรื่ องที่จะต้องศึกษา และคํานึงถึงสําหรับการวางแผนการผสมเกสรในครั้งต่อๆไป
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ตารางที่ 1 จํานวนผลของคู่ผสมสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งที่เป็ นต้นพ่อและกลับเป็ นต้นแม่ที่มีเมล็ดอยู่ภายในตั้งแต่
0 ถึง 4 เมล็ด และจํานวนผลรวมที่ผสมได้ในแต่ละคู่ผสม (ในบางสายพันธุ์จาํ นวนผลจะหายไป
เนื่องจากกิ่งหักเพราะถูกลมพายุพดั )
# เมล็ด
ต่ อผล

จํานวนผลของแต่ ละคู่ผสมทีม่ เี มล็ดอยู่ภายใน ตั้งแต่ 0-4 เมล็ด
ก (♀)
ข (♀)
ค (♀)
ง (♀)
จ (♀)
1♂ 2♂ 3♂ 4♂ 5♂ 1♂ 2♂ 3♂ 4♂ 5♂ 1♂ 2♂ 3♂ 4♂ 5♂ 1♂ 2♂ 3♂ 4♂ 5♂ 1♂ 2♂ 3♂ 4♂ 5♂
3 11 19 1 7 5 3 3 3 25 37 16 16 22 54 50 82 53 16 110 2 8 7 3 8
48 73 76 120 49 59 44 22 65 53 52 49 45 62 139 45 58 61 40 113 19 52 51 70 57
32 11 12 40 26 7 12 10 50 11 7 7 3 5 4 0 1 9 0 7 26 13 15 20 11
2 0 4 4 3 2 2 0 8 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2
1 0 0 5 1 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
1
2
3
4
รวม 86 95 111 170 86
# เมล็ด
1 (♂)
ต่ อผล ก♀ ข♀ ค♀ ง♀ จ♀
2 1 16 5 6
0
45 44 115 62 65
1
7 25 24 17 36
2
1 0 0 1 1
3
0 0 0 1 1
4
รวม

75 61 35 131 90
2 (♂)
ก♀ ข♀ ค♀ ง♀ จ♀
4 16 3 22 0
72 96 90 88 26
22 38 22 39 5
9 13 10 12 2
1 3 1 0 2

99 72 64 90 197 95 141 124 56 230 47 74 74 93
3 (♂)
4 (♂)
5 (♂)
ก♀ ข♀ ค♀ ง♀ จ♀ ก♀ ข♀ ค♀ ง♀ จ♀ ก♀ ข♀ ค♀ ง♀
27 6 18 27 47 3 3 2 9 3 3 3 12 3
22 4 20 36 6 94 102 109 100 90 37 24 61 19
0 2 2 4 0 63 19 69 69 38 69 75 49 17
0 0 0 0 0 27 5 19 4 12 13 48 5 2
0 0 0 0 0 4 1 6 2 3 3 5 4 0

78
จ♀
6
81
38
8
1

55 70 155 86 109 108 166 126 161 35 49 12 40 67 53 191 130 205 184 146 125 155 131 41 134
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การประเมินผลครั้งที่ 1 แปลงทดสอบแม่ ไม้ สักจากกล้าปักชําชุ ดที่ 1 ที่อายุ 5 ปี

FIRST EVALUATION CLONAL TEST OF TEAK (Tectona Grandis L.F.) FROM
ROOTED CUTTING SEEDLINGS SET 1 AT 5 YEAR OLD
สมบูรณ์ บุญยืน (SOMBOON BOONYUEN)1 จตุพร มังคลารัตน์ (JATUPORN MUNGKARARAT)1
ประพาย แก่นนาค (PRAPAI KANNAK)1 ประสิ ทธิ์ เพียรอนุรักษ์ (PRASIT PIANHANURUK)1
สาโรจน์ วัฒนสุ ขสกุล (SAROJ WATTANASUKSAKUL)1
จํานรรจ์ เพียรอนุรักษ์ (CHUMNUN PIANHANURUK)1
บทคัดย่ อ
การประเมินผลครั้งที่ 1 แปลงทดสอบแม่ไม้สักจากกล้าปั กชําชุดที่ 1 ที่อายุ 5 ปี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ไม้สักไว้ใช้ในการปลูกสร้างสวนป่ า โดยการประเมินค่าทางพันธุ์ (genotypic value)
และค่าความสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุ กรรมและสภาพแวดล้อม (genotype x environment interaction)
ของแม่ไม้ที่คดั เลือกไว้ วิธีการศึกษาได้ทาํ การทดสอบสายพันธุ์ไม้สักจํานวน 100 แม่ไม้ที่ปลูกเมื่อ พ.ศ. 2543
ใน 4 พื้นที่ คือ ลําปาง สงขลา กาญจนบุรี และ กําแพงเพชร การปลูกทดสอบโดยใช้กล้าไม้จากการปั กชํา
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design ซึ่ งในแต่ละพื้นที่แบ่งแปลงทดลองออกเป็ น
4 ซํ้า ปลูกแม่ไม้ซ้ าํ ละ 3 ต้น ทําการวัดข้อมูลทางความสูงทั้งหมดและความโตของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับสู ง
เพียงอก (DBH) เมื่อต้นไม้อายุ 5 ปี ใช้ขอ้ มูลเพียง 3 พื้นที่ เนื่ องจากพื้นที่ลาํ ปางมีความเสี ยหาย ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าสภาพพื้นที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อการเจริ ญเติบโตทั้งความสู งและความโตของแม่ไม้
ในขณะที่ภายในพื้นที่เดียวกันสายพันธุ์มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อความโตในทุกพื้นที่ แต่สายพันธุ์
มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อความสู งเฉพาะในพื้นที่กาํ แพงเพชร ปั จจัยร่ วมระหว่างสภาพพื้นที่และ
สายพัน ธุ์ มี อิท ธิ พ ลอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ต่ อทั้งความสู งและความโต ซึ่ ง หมายความว่า สายพันธุ์ ที่
เจริ ญ เติ บโตดี ในพื้ นที่ หนึ่ งอาจเจริ ญเติ บ โตไม่ ดี ใ นอี กพื้ นที่ หนึ่ ง ดังนั้นการเลื อกสายพันธุ์ ใ ดไปปลูกต้อ ง
คํานึงถึงสภาพพื้นที่ดว้ ย

คําหลัก: ไม้สกั การทดสอบแม่ไม้ กล้าปักชํา

1

กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: somboon_46@hotmail.com
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ABSTRACT
In order to reselect teak plus trees and select suitable clones to be planted various sites, 4 sets
of 100 clones test were planted in 4 sites i.e. Lampang, Songkhla, Kanchanaburi and Khamphangphet. The
first set of clonal rooted cutting seedlings were planted in the year 2000. Experimented design as RCBD
with 4 replications. One replication contained 3 ramets of each clone planted in row. The first evaluation
aimed to find genotypic value of plus trees and effects of interaction between genotype and environment on
performance of plus trees. First evaluation of the trial was conducted when the trees were 5-year-old. Total
height and diameter at breast height (DBH) were measured from only 3 sites due to low survival rate in
Lampang. Results showed that sites significantly affected both total height and DBH. Within site clones
significantly affected DBH in all sites while significantly affected total height only within Khamphangphet
site. There were interaction effects between clone and site on both total height and DBH. The results
indicated that selection of suitable clones for plantation site properties must be taken into consideration.
Keywords: Teak, Tectona grandis, Clonal test, Rooted cutting seedling.
คํานํา
การทดสอบแม่ไม้ (clonal test) เป็ นขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่ งในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สัก
เนื่องจากแม่ไม้ (plus tree) ที่ผา่ นการคัดเลือกนั้นสามารถยืนยันได้วา่ เป็ นไม้ที่มีลกั ษณะดีเพียงลักษณะภายนอก
(phenotypically superior tree) เท่ านั้น ซึ่ งลักษณะดังกล่าวเกิ ดจากสภาพสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่ อาจจะ
เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของต้นไม้ตน้ นั้นๆ แต่ไม่ใช่ลกั ษณะทางพันธุ กรรมที่จะถ่ายทอดไปสู่ ลูกหลานได้
จึ ง มี ค วามจํา เป็ นที่ จ ะต้อ งทํา การทดสอบแม่ ไ ม้ที่ ค ัด เลื อ กมาแล้ว ว่ า ลัก ษณะดี ที่ ป รากฏเป็ นลัก ษณะทาง
พันธุ กรรมหรื อไม่ โดยการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของแม่ไม้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนําไปปลูกในท้องที่
ที่มีสภาพแวดล้อมต่างๆ กัน (อภิชาติ, 2528)
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สักได้ทาํ การคัดเลือกแม่ไม้ต้ งั แต่เริ่ มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2508 จนถึง
ปัจจุบนั เป็ นจํานวนกว่า 500 แม่ไม้ (ไพรัช, 2544) แต่ได้ทาํ การทดสอบแม่ไม้ไปเพียง 100 แม่ไม้เท่านั้น โดยใช้
กล้าไม้จากวิธีการขยายพันธุ์โดยการติ ดตา ซึ่ งทําได้ง่ายสําหรับไม้สัก (ไพรัช และอภิ ชาติ , 2544) แต่การ
ขยายพันธุ์วิธีน้ ีมกั ได้รับการโต้แย้งจากนักวิชาการทั้งหลายว่า ต้นไม้ที่ข้ ึนอยูอ่ าจไม่ใช่ตน้ ที่เกิดจากการติดตาก็ได้
ซึ่ งถ้าหากตาที่ติดไว้ตายไปหน่อที่เกิดจากต้นตอก็จะแตกขึ้นมาแทน ข้อโต้แย้งดังกล่าวจึงมีความเป็ นไปได้สูง
หากผูป้ ฏิ บตั ิ การในภาคสนามไม่หมัน่ ตรวจสอบดูแลในข้อนี้ นอกจากนี้ ยงั พบว่าการขยายพันธุ์โดยการติ ดตา
อาจมีปัญหาการไม่ยอมรับซึ่ งกันและกันบริ เวณรอยเชื่ อมต่อของกิ่งตากับต้นตอ (incompatibility) (ไพรัช และ
จํานรรจ์, 2539) ซึ่ งมีผลต่อการเจริ ญเติ บโตและการรอดตายของต้นไม้ดว้ ย ทําให้เกิ ดความผิดพลาดในการ
ทดสอบได้ นอกจากนี้ ระบบรากของต้นที่ ทดสอบก็แตกต่ างจากส่ วนของลําต้นเพราะมาจากต้นอื่น และมี
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อิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการเจริ ญเติ บโตของลําต้นโดยรวม เพื่อแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดจากการขยายพันธุ์โดยการ
ติ ด ตาดังกล่ า ว การทดสอบแม่ ไ ม้สัก ในครั้ งนี้ จึ งจะเปลี่ ย นวิ ธีการขยายพันธุ์ ม าใช้การปั กชํา แทน โดยใช้
แบบอย่างจากการศึกษาของ Pianhanuruk et. al., (1996) และ ประสิ ทธิ์ (2545) ที่ประสบความสําเร็ จในการ
ปั กชํากิ่งแก่โดยทําการลดอายุของกิ่งปักชํานั้นด้วยการผ่านขั้นตอนการติดตาก่อนแล้วจึงนํากิ่งที่แตกจากตานั้น
มาปักชํา
การศึกษาครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินหาค่าทางพันธุ ์ (genotypic value) ของแม่ไม้ที่
คัดเลือกไว้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นเครื่ องบ่งชี้ สาํ หรับการคัดเลือกแม่ไม้ไปขยายพันธุ ์ปลูกสร้างสวนป่ า
แบบ Clonal plantation และการปรับปรุ งพันธุ์ต่อไป
วิธีการศึกษา
1. แม่ ไม้ ที่ใช้ ทดสอบ
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ไม้สกั ได้วางโครงการการทดสอบแม่ไม้สักออกเป็ น 4 ชุด ชุดละ 100
แม่ไม้ การทดสอบครั้งนี้ เป็ นการทดสอบชุดที่ 1 โดยมีหมายเลขแม่ไม้ (V) ดังนี้ 4 27 35 36 37 38 39 41
45 46 47 69 71 72 73 83 84 86 89 90 91 113 115 116 119 120 128 129 130 136 141 142 143
144 146 158 159 160 245 246 247 251 253 255 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
273 274 278 280 282 288 289 290 291 292 300 301 302 303 304 305 313 314 315 316 317 318
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344
และ 345
2. สถานที่ปลูก
กําหนดพื้นที่ ปลูกทดสอบในพื้นที่ ต่างๆ 4 พื้นที่ คื อ อําเภองาว จังหวัดลําปาง อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
3. การเตรียมกล้ าไม้
สถานีวนวัฒนวิจยั แม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็ นสถานี ที่ดาํ เนิ นการเตรี ยมกล้าไม้ที่ใช้
ปลูกทดสอบ โดยวิธีตดั ปั กชําตามวิธีของ ประสิ ทธิ์ (2545) ดําเนิ นการเตรี ยมกล้าก่อนการปลูกทดสอบ 1 ปี
กล้าไม้ที่ได้มีขนาดความสูงประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร
4. การปลูกทดสอบ
ปลูกตามผังการทดสอบแบบ Randomized Completely block design ประกอบไปด้วย
100 treatments 4 block และ 3-tree-plot ระยะปลูก 4x4 เมตร
5. การตรวจวัดและเก็บข้ อมูล
วัดข้อมูลในปี พ.ศ. 2548 ซึ่ งเป็ นเวลา 5 ปี หลังการปลูก เพื่อประเมินผลการทดสอบเบื้องต้น
โดยวัดการเจริ ญเติบโตทางด้านความสูงรวมและความโต สําหรับลักษณะที่สาํ คัญอื่นๆ เช่น รู ปทรงของลําต้น
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ซึ่ งประกอบด้วยความตรงของลําต้น การแตกง่ามของลําต้น ลักษณะการแตกกิ่ง ขนาดของกิ่ง การออกดอก
รวมทั้งสุ ขภาพของแม่ไม้อนั ได้แก่ การรอดตาย และโรคแมลงทําลายลําต้น จะทําการตรวจวัดเมื่อต้นไม้มีอายุ
มากขึ้น
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลทางสถิติ (ANOVA) เพื่อการประเมินผลความแตกต่าง
ของแม่ไม้และพื้นที่ที่ทาํ การทดสอบ โดยใช้โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS ver 6.21)
การประเมินหาค่าทางพันธุ์ (genotypic value) จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ข้อมูลทางสถิติ (ANOVA) ในกรณี ที่ผลการวิเคราะห์ แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง clones ต่างๆ ที่ทดสอบ
นํามาหาค่ าสัดส่ วนทางพันธุ์อย่างกว้าง (broad sense heritability) ค่ าสัดส่ วนทางพันธุ์มีค่าระหว่าง 0-1
ค่า 0 หมายถึงความผันแปรที่ เกิ ดขึ้ นในประชากรมิได้เกิ ดจากพันธุ กรรมเลย แต่ถา้ ความผันแปรทั้งหลายมี
สาเหตุมาจากพันธุ กรรมทั้งหมดค่านี้ จะมีค่าเท่ากับ 1 (วิเชี ยร, 2541) และจากค่าสัดส่ วนทางพันธุ์สามารถ
ประเมินหาค่าทางพันธุ์ของแต่ละ clone ที่ ทาํ การทดสอบ โดยคิดคํานวณออกมาเป็ นค่าเบี่ ยงเบนจากค่าเฉลี่ย
(deviation) ของ clone ทั้งหมดที่ทาํ การทดสอบ จากสูตรคํานวณดังนี้ (อภิชาติ, 2528)
เมื่อ
โดย

โดย

G
G
h2
h2
Vc
V
r
P
P
Xi
AX

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

h2P
genotypic value (%)
broad sense heritability
Vc/(Vc + V/r)
(MSC - MSE)/r
MSE
replication
phenotypic value (deviation from mean : %)
100(Xi - AX)/AX
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดของแต่ละ clone
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดจากทุก clone

การประเมินหาค่าความเพิ่มพูนทางพันธุ ์ (genetic gain) หลังจากที่คาํ นวณหาค่าทางพันธุ์
(genotypic value) เรี ยบร้อยแล้ว ตอนต่อไปจะทําการคัดเลือก clone ที่ดีไว้เพื่อการขยายพันธุ์ และผลิตเมล็ด
พันธุ์ต่อไป ในการคัดเลือก clone ที่ดีไว้สามารถประเมินค่าตอบสนองหรื อความเพิ่มพูนทางพันธุ์ของ clone ที่
คัดเลือกได้ เพื่อที่ จะใช้เป็ นตัวชี้ ในการปลูกสร้างสวนป่ าไม้สักด้วยแม่ไม้โดยตรง (clonal plantation) โดย
คํานวณจากสูตรคํานวณดังนี้ (อภิชาติ, 2528)
^G
^G
I

=
=
=

I h2 (SD P)
genetic gain (%)
selection intensity
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h2
SD P

=
=

broad sense heritability
phenotypic standard deviation

สําหรั บค่า I (selection intensity) จะมีค่าแตกต่ างตามจํานวนสัดส่ วนระหว่างจํานวน clone
ทั้งหมดที่ จะทําการคัดเลือกกับจํานวน clone ที่ จะเลื อกไว้ จากตารางของ Becker (1975) กรณี น้ ี ใช้ clone
ทดสอบจํานวน 100 clone ค่า I จะเท่ากับ 2.018 1.730 1.536 1.386 1.259 1.149 1.050 0.958 0.873 และ
0.792 เมื่อจํานวน clone ที่ตอ้ งการคัดเลือกไว้เป็ น 5 10 15 20 25 30 35 40 45 และ 50 clone ตามลําดับ
ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโตทางความสู ง
1.1 สายพันธุ์ กับการเจริ ญเติบโตทางความสู ง ในพื้ นที่ ปลูกทั้ง 3 พื้นที่ พบว่า ในพื้นที่
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แม่ไม้ท้ งั 100 สายพันธุ์มีการเจริ ญเติบโต
ทางด้านความสูงรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1 และ 3) ในขณะที่พ้ืนที่อาํ เภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
สายพันธุ์มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อความสู งรวม (ตารางที่ 2) โดยสายพันธุ ์ที่มีความสู งที่สุด ได้แก่ V. 35
มีความสูง 6.65 เมตร สายพันธุ์ที่มีความสู งน้อยที่สุดได้แก่ V 119 มีความสู ง 4.22 เมตร ค่าเฉลี่ยของสายพันธุ์
ทั้งหมดเป็ น 5.49 เมตร
ตารางที่ 1

การวิเคราะห์ความแปรปรวน( ANOVA) ทางด้านความสู งของแม่ไม้สักในท้องที่ อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
Source
Rep.
Clones
Error
Total

ตารางที่ 2

df
3
99
297
399

S.S.
33.8948
323.9528
852.5132
1210.3608

M.S.
11.2982
3.2723
2.8704

F
3.94**
1.14

การวิเคราะห์ความแปรปรวน( ANOVA) ทางด้านความสูงของแม่ไม้สกั ในท้องที่อาํ เภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
Source
Rep.
Clones
Error
Total

df
3
99
296
398

S.S.
2.8183
90.1765
182.7768
275.7716
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M.S.
0.9394
0.9109
0.6175

F
1.52
1.48**
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ตารางที่ 3

การวิเคราะห์ความแปรปรวน( ANOVA) ทางด้านความสูงของแม่ไม้สกั ในท้องที่อาํ เภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
Source
Rep
Clones
Error
Total

df
3
99
273
375

S.S.
14.1587
357.2823
829.8197
1200.1327

M.S.
4.7196
3.6089
3.0396

F
1.55
1.19

1.2 สภาพพืน้ ที่กับการเจริ ญเติบโตทางความสู ง พื้นที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญยิ่งต่อความ
สู งของแม่ไม้สักที่ ปลูกทดสอบ (ตารางที่ 4) พื้นที่ ที่ไม้สักมีการเจริ ญเติ บโตทางความสู งดี ที่สุดได้แก่ พื้นที่
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แม่ไม้มีความสู งเฉลี่ยถึง 10.81 เมตร พื้นที่ ที่ไม้สักมีการเจริ ญเติบโตทาง
ความสู งเป็ นอันดับสองได้แก่ พื้นที่ อาํ เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แม่ไม้มีการเจริ ญเติ บโตทางความสู งเฉลี่ ย
6.46 เมตร และพื้ นที่ ที่แม่ ไม้สักมี การเจริ ญเติ บโตทางความสู งน้อยที่ สุด ได้แก่ พ้ื นที่ อาํ เภอเมื อง จังหวัด
กําแพงเพชร ซึ่ งมีความสูงเฉลี่ยเพียง 5.49 เมตร
1.3 อิทธิพลร่ วมกันของสภาพพืน้ ที่และสายพันธุ์กับการเจริ ญเติบโตทางความสู ง จากการ

วิ เ คราะห์ ข ้อ มูลพบว่า สภาพพื้ นที่ แ ละสายพันธุ์ มีอิท ธิ พ ลร่ ว มกันต่ อการเจริ ญ เติ บ โตทางความสู งอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ที่มีการเจริ ญเติ บโตทางความสู งดี ในพื้ นที่ หนึ่ ง
อาจจะเจริ ญเติบโตไม่ดีในอีกพื้นที่หนึ่งนัน่ เอง
ตารางที่ 4

การวิเคราะห์ความแปรปรวน( ANOVA) ทางด้านความสูงของแม่ไม้สกั ใน 3 พื้นที่
Source
Sites
Blocks within Site
Clones
Clone*Site
Error
Total

df
2
9
99
198
866
1174

S.S.
6341.2170
50.9333
247.7749
525.3082
1865.1097
9061.3210

M.S.
3170.5279
5.6593
2.5028
2.6531
2.1537

F
1480.02**
2.63**
1.15
1.23*

2. การเจริญเติบโตทางด้ านขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางเพียงอก
2.1 สภาพพืน้ ที่กับการเจริ ญเติบโตทางด้ านขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางเพียงอก จากตารางที่ 5
แสดงให้เห็ นได้อย่างเด่ นชัดว่า สภาพพื้ นที่ มีอิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญยิ่งต่ อการเจริ ญ เติ บโตทางด้านขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกของแม่ไม้สกั พื้นที่ที่แม่ไม้มีการเจริ ญเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกดี
ที่สุดคือ ท้องที่อาํ เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก 12.80 เซนติเมตร
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โดยแม่ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกโตที่สุด 15.97 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเล็กที่สุด
9.33 เซนติ เมตร พื้นที่ ที่มีการเจริ ญเติ บโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกรองลงมาคื อ อําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก 7.06 เซนติเมตร โดยแม่ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เพียงอกโตที่สุด 9.78 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเล็กที่สุด 3.99 เซนติเมตร และพื้นที่อาํ เภอเมือง
จังหวัด กําแพงเพชร เป็ นพื้ นที่ ที่มีการเจริ ญ เติ บโตน้อยที่ สุด โดยมี ค่า เฉลี่ ย ขนาดเส้นผ่า ศู นย์กลางเพี ย งอก
6.31 เซนติเมตร แม่ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกโตที่สุดเพียง 7.82 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เพียงอกเล็กที่ สุด 4.50 เซนติ เมตร จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีการ
เจริ ญเติบโตของไม้สักดีกว่าอีก 2 พื้นที่เป็ นอย่างมาก สายพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเล็กที่สุดใน
พื้นที่ น้ ี ยงั มีขนาดใกล้เคี ยงกับสายพันธุ์ที่เจริ ญเติบโตดี ที่สุดที่ อาํ เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และมีขนาดโตกว่า
สายพันธุ์ที่โตดีที่สุดในพื้นที่อาํ เภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรถึงสองเท่า
ตารางที่ 5

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยและค่า genotypic value (G) เรี ยงจากมากไปหาน้อยของ
แม่ไม้ 100 สายพันธุ์ ที่ปลูกทดสอบใน 3 พื้นที่

ลําดับ
กําแพงเพชร
ที่ Clone DBH
G
(No.) (ซม.) (%)
305 7.82 5.96
1
329 7.60 5.07
2
245 7.43 4.39
3
324 7.42 4.35
4
343 7.33 4.02
5
313 7.30 3.88
6
35
7.29 3.85
7
262 7.23 3.60
8
130 7.22 3.58
9
300 7.18 3.41
10
330 7.11 3.15
11
322 7.08 3.02
12
115 7.08 3.01
13
289 7.06 2.96
14
333 7.04 2.87
15
315 7.03 2.81
16
120 7.00 2.72
17
288 6.97 2.58
18

กาญจนบุรี
Clone DBH
(No.) (ซม.)
336 15.97
35 15.86
267 15.84
265 15.61
292 15.44
335 15.42
341 15.31
302 15.10
322 14.94
331 14.79
129 14.60
271 14.57
263 14.36
343 14.27
273 14.27
300 14.16
91 13.97
46 13.83

G
(%)
6.24
6.03
5.98
5.53
5.19
5.14
4.93
4.53
4.22
3.92
3.54
3.48
3.08
2.90
2.89
2.68
2.31
2.04
48

สงขลา
Clone DBH
(No.) (ซม.)
130 9.78
38
9.68
159 9.47
336 9.24
265 9.20
317 9.11
251 9.03
37
9.02
119 8.99
270 8.90
39
8.76
267 8.46
116 8.39
91
8.36
324 8.34
344 8.26
345 8.25
291 8.22

G
(%)
9.82
9.46
8.68
7.88
7.72
7.41
7.12
7.08
6.95
6.64
6.15
5.05
4.82
4.69
4.62
4.34
4.30
4.19

รวมทั้ง 3 พืน้ ที่
Clone DBH
G
(No.) (ซม.) (%)
265 10.28 1.85
267 10.26 1.84
302 10.17 1.72
322 10.14 1.70
336 10.10 1.64
130 10.02 1.54
335 9.79 1.26
39
9.73 1.19
292 9.73 1.18
247 9.66 1.11
251 9.66 1.11
159 9.54 0.96
331 9.54 0.96
305 9.52 0.93
324 9.48 0.89
91
9.48 0.88
245 9.45 0.85
341 9.43 0.83
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ตารางที่ 5 (ต่ อ)
ลําดับ
กําแพงเพชร
ที่ Clone DBH
G
(No.) (ซม.) (%)
84
6.95 2.49
19
302 6.95 2.49
20
247 6.94 2.46
21
251 6.93 2.43
22
73
6.93 2.41
23
340 6.93 2.41
24
290 6.88 2.25
25
113 6.86 2.16
26
269 6.79 1.86
27
255 6.77 1.79
28
144 6.76 1.75
29
129 6.75 1.73
30
128 6.75 1.70
31
253 6.72 1.59
32
314 6.71 1.56
33
270 6.68 1.43
34
89
6.67 1.40
35
39
6.66 1.38
36
160 6.66 1.36
37
304 6.63 1.23
38
339 6.58 1.06
39
268 6.58 1.06
40
159 6.55 0.92
41
301 6.55 0.91
42
303 6.53 0.84
43
341 6.47 0.61
44
27
6.45 0.52
45
38
6.44 0.49
46
332 6.42 0.41
47

กาญจนบุรี
Clone DBH
(No.) (ซม.)
274 13.77
39 13.76
143 13.72
344 13.65
89 13.63
246 13.56
247 13.56
323 13.52
280 13.51
136 13.49
301 13.45
264 13.42
27 13.35
282 13.32
290 13.31
160 13.31
245 13.21
318 13.19
113 13.07
278 13.05
130 13.05
325 13.00
317 12.99
339 12.98
326 12.97
332 12.96
86 12.92
142 12.91
262 12.90

G
(%)
1.92
1.90
1.81
1.67
1.64
1.50
1.49
1.42
1.40
1.36
1.27
1.21
1.08
1.02
1.00
1.00
0.81
0.77
0.54
0.49
0.49
0.40
0.37
0.35
0.34
0.31
0.25
0.22
0.20
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สงขลา
Clone DBH
(No.) (ซม.)
335 8.17
305 8.14
247 8.11
266 8.05
282 8.00
143 7.97
288 7.94
330 7.90
302 7.88
292 7.86
322 7.84
246 7.81
323 7.78
245 7.73
315 7.68
36
7.67
328 7.65
339 7.62
327 7.62
83
7.53
269 7.53
331 7.53
329 7.50
326 7.41
264 7.41
4
7.32
325 7.29
253 7.26
27
7.18

G
(%)
4.00
3.91
3.81
3.58
3.38
3.28
3.19
3.05
2.98
2.89
2.81
2.71
2.62
2.41
2.26
2.20
2.13
2.03
2.02
1.72
1.69
1.69
1.60
1.28
1.27
0.94
0.85
0.73
0.46

รวมทั้ง 3 พืน้ ที่
Clone DBH
G
(No.) (ซม.) (%)
143 9.43 0.82
270 9.42 0.81
300 9.42 0.81
317 9.40 0.79
35
9.40 0.78
344 9.38 0.76
323 9.24 0.59
339 9.19 0.53
282 9.19 0.53
113 9.16 0.49
263 9.16 0.49
330 9.15 0.48
38
9.11 0.44
120 9.08 0.39
288 9.06 0.37
160 9.04 0.35
273 9.03 0.34
27
8.99 0.29
343 8.98 0.28
345 8.94 0.23
326 8.92 0.20
290 8.90 0.18
246 8.89 0.17
301 8.89 0.16
269 8.88 0.15
271 8.87 0.14
253 8.85 0.12
129 8.85 0.11
264 8.84 0.10
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ตารางที่ 5 (ต่ อ)
ลําดับ
กําแพงเพชร
กาญจนบุรี
ที่ Clone DBH
G Clone DBH
(No.) (ซม.) (%) (No.) (ซม.)
323 6.42 0.41 144 12.89
48
271 6.37 0.22 251 12.87
49
83
6.35 0.15 115 12.84
50
146 6.35 0.14
72 12.82
51
90
6.32 0.02 334 12.82
52
331 6.31 -0.02 69 12.82
53
280 6.29 -0.10 45 12.75
54
345 6.28 -0.15 333 12.75
55
334 6.27 -0.18 324 12.70
56
272 6.25 -0.26 270 12.69
57
282 6.25 -0.26 120 12.69
58
143 6.24 -0.30 71 12.64
59
344 6.23 -0.34 337 12.60
60
278 6.19 -0.50 159 12.60
61
41
6.15 -0.65 338 12.58
62
142 6.13 -0.75 253 12.58
63
46
6.11 -0.82 304 12.49
64
263 6.11 -0.83 314 12.37
65
91
6.10 -0.87 269 12.32
66
317 6.04 -1.09 345 12.30
67
267 6.03 -1.12 158 12.29
68
265 6.01 -1.20 288 12.28
69
47
6.01 -1.22 305 12.25
70
326 5.99 -1.29
4
12.24
71
266 5.94 -1.47 328 12.15
72
69
5.91 -1.59 330 12.12
73
4
5.90 -1.64 128 12.07
74
292 5.88 -1.74 119 12.02
75
158 5.88 -1.74 327 11.87
76

สงขลา
^G Clone DBH
(%) (No.) (ซม.)
0.18
41
7.18
0.13 160 7.17
0.07 273 7.16
0.05 334 7.09
0.05
69
7.07
0.05 303 7.04
-0.09 120 7.03
-0.09 332 7.02
-0.19 113 7.01
-0.20 263 7.01
-0.21 142 6.97
-0.31 45
6.97
-0.39 300 6.92
-0.40 136 6.69
-0.43 301 6.68
-0.44 340 6.64
-0.60 255 6.62
-0.84 278 6.55
-0.94 268 6.54
-0.99 341 6.52
-1.00 84
6.45
-1.02 272 6.42
-1.08 313 6.38
-1.10 47
6.37
-1.27 146 6.36
-1.34 337 6.32
-1.44 141 6.31
-1.54 304 6.23
-1.83 158 6.20
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^G
(%)
0.43
0.40
0.35
0.12
0.03
-0.06
-0.08
-0.13
-0.17
-0.17
-0.32
-0.32
-0.50
-1.33
-1.37
-1.52
-1.59
-1.82
-1.85
-1.93
-2.19
-2.31
-2.44
-2.49
-2.51
-2.65
-2.70
-3.00
-3.09

รวมทั้ง 3 พืน้ ที่
Clone DBH ^G
(No.) (ซม.) (%)
142 8.82 0.08
332 8.80 0.05
329 8.76 0.00
89
8.76 0.00
334 8.73 -0.03
333 8.73 -0.03
325 8.70 -0.06
119 8.61 -0.17
280 8.61 -0.18
69
8.60 -0.19
278 8.60 -0.20
315 8.59 -0.20
291 8.58 -0.21
266 8.56 -0.24
45
8.55 -0.25
4
8.49 -0.33
83
8.48 -0.33
116 8.48 -0.33
328 8.47 -0.35
115 8.45 -0.38
304 8.45 -0.38
144 8.42 -0.41
41
8.39 -0.44
313 8.36 -0.49
255 8.34 -0.50
86
8.34 -0.51
274 8.34 -0.51
158 8.30 -0.56
340 8.29 -0.57
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ตารางที่ 5 (ต่ อ)
กําแพงเพชร

กาญจนบุรี

ลําดับ Clone DBH
ที่
(No.) (ซม.)
316 5.87
77
325 5.82
78
337 5.81
79
291 5.71
80
264 5.69
81
273 5.68
82
116 5.64
83
72
5.62
84
141 5.56
85
45
5.55
86
86
5.52
87
274 5.40
88
328 5.40
89
335 5.38
90
338 5.32
91
246 5.31
92
318 5.27
93
36
5.13
94
336 5.09
95
37
5.08
96
119 4.84
97
327 4.74
98
71
4.72
99
100 136 4.50

^G Clone DBH
(%) (No.) (ซม.)
-1.75 41 11.86
-1.98 291 11.81
-1.99 266 11.69
-2.41 255 11.65
-2.46 83 11.56
-2.51 272 11.52
-2.68 116 11.41
-2.77 313 11.39
-3.00 340 11.30
-3.05 38 11.22
-3.14 329 11.18
-3.62 141 11.18
-3.64 90 11.17
-3.69 268 10.88
-3.95 315 10.84
-3.98 36 10.81
-4.14 146 10.79
-4.71 289 10.68
-4.86 47 10.64
-4.91 73 10.51
-5.83 303 10.12
-6.24 84 10.03
-6.30 37 10.00
-7.18 316 9.33

เฉลีย่

เฉลีย่

6.31

สงขลา

รวมทั้ง 3 พืน้ ที่

^G Clone DBH ^G Clone DBH
(%) (No.) (ซม.) (%) (No.) (ซม.)
-1.85 280 6.03 -3.69 337 8.24
-1.93 86
5.98 -3.89 136 8.23
-2.18 333 5.97 -3.92 46
8.21
-2.26 89
5.97 -3.92 314 8.20
-2.44 72
5.96 -3.94 128 8.16
-2.50 274 5.83 -4.41 262 8.16
-2.72 290 5.72 -4.83 72
8.13
-2.76 128 5.68 -4.97 327 8.07
-2.94 271 5.66 -5.03 272 8.06
-3.11 318 5.64 -5.11 318 8.03
-3.17 314 5.52 -5.54 268 8.00
-3.18 71
5.47 -5.72 37
7.94
-3.21 115 5.43 -5.85 303 7.89
-3.78 343 5.35 -6.15 36
7.87
-3.86 338 5.34 -6.18 146 7.83
-3.90 129 5.19 -6.72 84
7.81
-3.95 35
5.04 -7.27 338 7.75
-4.16 289 5.03 -7.29 141 7.68
-4.24 73
4.87 -7.88 47
7.67
-4.50 46
4.70 -8.50 71
7.61
-5.27 144 4.66 -8.63 289 7.59
-5.43 316 4.58 -8.93 73
7.43
-5.51 262 4.35 -9.75 90
7.16
-6.82 90
3.99 -11.07 316 6.59

12.80

เฉลีย่

7.06

เฉลีย่

^G
(%)
-0.62
-0.65
-0.66
-0.68
-0.72
-0.73
-0.76
-0.83
-0.85
-0.88
-0.92
-0.99
-1.05
-1.08
-1.13
-1.16
-1.23
-1.31
-1.32
-1.40
-1.42
-1.61
-1.95
-2.64

8.75

2.2 สายพันธุ์ ก ับ การเจริ ญ เติบโตทางด้ านขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางเพียงอก จากการศึ กษา
พบว่า สายพันธุ ์มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญยิ่งต่อการเจริ ญเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกของ
แม่ไม้สักในทุกพื้นที่ (ตารางที่ 6) อย่างไรก็ตามสายพันธุ ์ที่มีการเจริ ญเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เพียงอกโตที่สุดและเล็กที่สุดในแต่ละท้องที่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกัน ในท้องที่อาํ เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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มี ข นาดเส้นผ่า ศู นย์กลางเพี ย งอกโตที่ สุ ด คื อ V 336 มี ข นาด 15.97 เซนติ เ มตร สายพันธุ์ ที่ มีข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเล็กที่สุดคือ V 316 มีขนาด 9.33 เซนติเมตร ในท้องที่อาํ เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สายพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกโตที่ สุดคื อ V 130 มี ขนาด 9.78 เซนติ เ มตร สายพันธุ์ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเล็กที่สุดคือ V 90 มีขนาด 3.99 เซนติเมตร และในท้องที่อาํ เภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
เป็ นพื้ นที่ ที่มีการเจริ ญเติบโตน้อยที่สุด สายพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกโตที่สุดคือ V 305 มีขนาด
7.82 เซนติเมตร สายพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเล็กที่สุดคือ V 136 มีขนาด 4.50 เซนติ เมตร
อย่างไรก็ตามในแต่ละสายพันธุ์เมื่อนําค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกที่ วดั ได้จากทุกพื้นที่ มาเฉลี่ยกันพบว่า
สายพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกโตที่สุดคื อ V 265 มีขนาด 10.28 เซนติเมตร สายพันธุ์ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเล็กที่สุดคือ V 316 มีขนาด 6.59 เซนติเมตร
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน( ANOVA) ทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกของแม่ไม้สัก
ใน 3 พื้นที่
Source
Sites
Blocks within Site
Clones
Clone*Site
Error
Total

df
2
9
99
198
866
1174

S.S.
9977.4921
100.0584
565.1069
1009.4710
3415.3306
15126.779174

M.S.
4988.7461
11.1176
5.7082
5.0983
3.9438

F
1264.96**
2.82**
1.45**
1.29**

2.3 อิ ท ธิ พ ลร่ วมระหว่ า งสภาพพื้ น ที่ กั บ สายพั น ธุ์ การเจริ ญ เติ บ โตทางด้ านขนาด
เส้ นผ่ าศูนย์ กลางเพียงอก จากการตรวจสอบใน 20 อันดับแรก พบว่าไม่มีสายพันธุ์ใดที่เจริ ญเติบโตดีท้ งั 3 พื้นที่
พบเพียงสายพันธุ์ที่มีการเจริ ญเติบโตใน 20 อันดับแรกพร้อมกันใน 2 พื้นที่เท่านั้น (ตารางที่ 5) เช่น สายพันธุ์ V 324
และ V 130 เจริ ญเติบโตดีที่จงั หวัดกําแพงเพชรและจังหวัดสงขลา สายพันธุ์ V343 V 351 V 300 V 322 และ
V 302 เจริ ญเติบโตดีในท้องที่จงั หวัดกําแพงเพชร และและจังหวัดกาญจนบุรี ส่ วนสายพันธุ์ V 336 V 267 V 265
V 335 V91 และ V 39 เจริ ญเติบโตดีในท้องที่จงั หวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลา
3. ค่ าทางพันธุ์ (Genotypic Value)
เมื่อพิจารณาถึง ค่าทางพันธุ์ (Genotypic value) จะเห็นได้ว่าในทั้ง 3 พื้นที่มีค่าทางพันธุ์เป็ นบวก
จํานวนใกล้เคียงกันคือ ประมาณ 50 สายพันธุ์ อย่างไรก็ตามในแต่ละพื้นที่น้ นั ค่าทางพันธุ ์ของสายพันธุ ์ต่างๆ
มี ค่าแตกต่ างกัน โดยค่ าทางพันธุ์สูงสุ ดและตํ่าสุ ดอยู่ในพื้ นที่ อาํ เภอรั ตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็ น 9.82% และ
–11.07% ซึ่ งเป็ นค่าทางพันธุ์ของแม่ไม้หมายเลข V 130 และ V 90 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นว่าใน
พื้นที่ น้ ี การเจริ ญเติ บโตที่ เกิ ดขึ้ นเกิ ดจากอิทธิ พลของสายพันธุ์มากกว่าอีก 2 พื้นที่ ซึ่ งค่าทางพันธุ์สูงสุ ดและ
ตํ่าสุ ดในทั้งสองพื้นที่นอ้ ยกว่า โดยในพื้นที่อาํ เภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ค่าทางพันธุ์สูงสุ ดและตํ่าสุ ดเป็ น
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5.96% และ –7.18% ซึ่ งเป็ นค่าทางพันธุ์ของแม่ไม้หมายเลข V 305 และ V 136 ตามลําดับ ส่ วนในพื้นที่อาํ เภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ค่าทางพันธุ์สูงสุ ดและตํ่าสุ ดเป็ น 6.24% และ –6.82% ซึ่ งเป็ นค่าทางพันธุ์ของ
แม่ไม้หมายเลข V 336 และ V 316 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าค่าทางพันธุ์ยิ่งน้อยลงไปอีกคือ
สูงสุ ดที่ 1.85% ใน V 265 และตํ่าสุ ดที่ 2.64%ใน V 316
4. ความเพิม่ พูนทางพันธุ์ (Genetic gain)
เมื่ อนําค่ าทางพันธุ์มาคํานวณหาค่ า ความเพิ่ มพูนทางพันธุ์ดา้ นความโตจะเห็ นได้ว่าพื้ นที่
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาจะมีค่าความเพิ่มพูนทางพันธุ์สูงสุ ด ซึ่ งถ้าหากคัดเลือกสายพันธุ์ที่โตดี ที่สุดเพียง
5 สายพันธุ์ จะให้ค่าความเพิ่มพูนทางพันธุ์มีค่าสู งถึง 9.31% (ตารางที่ 7) ทั้งนี้ เนื่ องจากมีความผันแปรของ
ข้อมูลสู งสุ ด การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับปลูกในท้องที่อาํ เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา คือ V 130 V 38
V 159 V 336 และ V 265 ในทํานองเดียวกันถ้าหากคัดเลือกสายพันธุ์ที่โตดีที่สุดเพียง 5 สายพันธุ์ที่จะนําไปปลูก
ในท้องที่ จงั หวัดกําแพงเพชรและกาญจนบุรี ซึ่ งจะให้ความเพิ่มพูนทางพันธุ์ดา้ นความโต 5.56% และ 5.51%
ตามลําดับ โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ V 305 V 329 V 245 V 324 และ V 343 ไปปลูกป่ าที่อาํ เภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร และสายพันธุ์ V 336 V 35 V 267 V 265 และ V 292 ไปปลูกป่ าที่อาํ เภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ค่าความเพิ่มพูนทางพันธุ์ดา้ นความโตจะยิ่งลดลงตามลําดับเมื่อเพิ่มจํานวนสายพันธุ์ที่ปลูกให้มาก
ขึ้นเป็ น 10 20 30 40 และ 50 สายพันธุ์ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ความเพิ่มพูนทางพันธุ์ (genetic gain) ทางด้านความโต (DBH) ตามจํานวน clone ที่คดั เลือกจาก
จํานวน 100 แม่ไม้
จํานวน clone ที่
คัดเลือก
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

ความเพิม่ พูนทางพันธุ์ด้านความโต (^G %)
กําแพงเพชร
5.56
4.76
4.23
3.82
3.47
3.16
2.89
2.64
2.40
2.18

กาญจนบุรี
5.51
4.73
4.20
3.79
3.44
3.14
2.87
2.62
2.38
2.16
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สงขลา
9.31
7.98
7.09
6.40
5.81
5.30
4.84
4.42
4.03
3.65

รวมทั้ง 3 พืน้ ที่
1.75
1.50
1.33
1.20
1.09
1.00
0.91
0.83
0.76
0.69
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สรุ ปผล
1. สภาพพื้นที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อทั้งความสูงและความโตของแม่ไม้
2. ภายในพื้ นที่ เดี ย วกันสายพันธุ์มีอิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติต่ อความโตในทุ กพื้ นที่
ส่ วนความสูงมีเฉพาะพื้นที่จงั หวัดกําแพงเพชร
3. มีอิทธิ พลร่ วมกันระหว่างสภาพพื้นที่และสายพันธุ์ต่อทั้งความสู งและขนาดเส้น ผ่า ศู น ย์ก ลาง
เพียงอก
4. ค่ า ทางพันธุ์ แ ละค่ า ความเพิ่ มพู นทางพันธุ์ ด ้า นความโตมี ค่ า สู งสุ ด ในพื้ น ที่ อ าํ เภอรั ต ภู มิ
จังหวัดสงขลา ในขณะที่พ้ืนที่อาํ เภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรและพื้นที่อาํ เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ไม่สูงมากนัก
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การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ไม้ สักจากเมล็ดอ่อน

TISSUE CULTURE TECHNIQUES FOR TEAK YOUNG SEEDS
จํานรรจ์ เพียรอนุรักษ์ (CHUMNUN PIANHANURUK)1
บทคัดย่ อ
การทําให้เมล็ดอ่อนงอกเป็ นต้นได้จะช่วยลดความเสี ยหายของเมล็ดระหว่างการพัฒนาไปเป็ นเมล็ด
แก่ได้ จึงทําการศึกษาเรื่ องการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไม้สักจากเมล็ดอ่อน ที่สถานี วนวัฒนวิจยั งาว อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อหาวิธีการขยายพันธุ์ไม้สักที่ยงั อ่อน ให้ได้กล้าไม้เพียงพอต่อการทดสอบสายพันธุ์แบบ
ปิ ด โดยศึ กษาเกี่ ยวกับ 1. อายุของเมล็ด โดยการเก็บผลอ่อนที่ เวลาต่างกัน ในเดื อนสิ งหาคม ตุลาคม และ
ธันวาคม 2. การฟอกฆ่าเชื้ อ โดยการฟอกผลสด 4 วิธี และการฟอกผลแห้ง 2 วิธี และ 3. การทดลองเลี้ยงใน
อาหารสู ตร MS+BAP 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร+Kinetin (Kn) 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรื อสู ตร MS+NAA 0.7
มิลลิกรัมต่อลิตร+Kn 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว หรื อทั้งสองสู ตรสลับกัน ผลการทดลองพบว่า เมล็ด
อ่อนที่นาํ มาเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อได้ดีคือ เมล็ดอ่อนที่เก็บในเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม การฟอกเมล็ดอ่อนจาก
ผลสดที่ได้ผลดีที่สุดทําโดยชุบผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ประมาณ 3 นาที ก่อนนําเข้าตูป้ ลอดเชื้ อ จากนั้นเผาไฟ
1 ครั้งแล้วแกะเมล็ดออก ส่ วนการฟอกผลแห้งนั้นวิธีที่ได้ผลดี ที่สุดทําโดยนําเมล็ดที่ แกะแล้วฟอกฆ่าเชื้ อด้วย
ไฮเตอร์ 30% ผสม Tween 20 2-3 หยด นาน 10 นาที ล้างด้วยนํ้ากลัน่ ฆ่าเชื้ อ 3 ครั้ง ฟอกซํ้าด้วยไฮเตอร์ 10% ผสม
Tween 20 2-3 หยด นาน 10 นาที ล้างด้วยนํ้ากลัน่ ฆ่าเชื้ อ 3 ครั้ง การเลี้ยงเนื้ อเยื่อในอาหารสู ตร MS+BAP
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร+Kn 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร สลับกับสู ตร MS+NAA 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร+Kn 0.3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จะเพิ่มจํานวนและความแข็งแรงของเนื้ อเยื่อได้ดีที่สุด

คําหลัก: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม้สกั การเพาะเลี้ยงคัภพะ
ABSTRACT
Enabling young embryo to germinate can reduce loss during seed development to mature seeds.
Study on embryo culture of teak, therefore carried out at the Teak Improvement Center, Ngao, Lampang in
2006. The study aimed to produce enough seedlings from controlled pollination for the full-sib-progeny test.
Age of fruit, sterilization technique, and suitable media were studied. Teak fruits were collected in August,
1

กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: maegar08@yahoo.com
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October and December for their different ages. 4 sterilization techniques were tried for fresh fruits, but only
2 techniques were tried for dry fruits. Three types of media i.e. MS+BAP 0.5 mg/l +Kn 0.25 mg/l,
MS+NAA 0.7 mg/l +Kn 0.3 mg/l and alternative of this two media were tried. The results showed that seeds
from fruits collected in October and December were respond very well in culture and able to germinate. The
best sterilization technique for fresh fruits was scorching whole fruits and then cracked out the seeds by shears.
Soaking into 30% bleach rinse 3 times with water followed by 10% bleach and rinse 3 times with water was the
best for seeds from dry fruits. Cultured alternatively into both media was the best way to culture teak plantlet.

Keywords: Tissue culture, Teak, Embryo culture
คํานํา
ในอดีตขณะที่เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้สักยังไม่กา้ วหน้า การทดสอบสายพันธุ์ไม้สักแบบปิ ด
ที่ตอ้ งใช้กล้าไม้จากการควบคุมการผสมเกสรเพื่อให้รู้ที่มาทั้งต้นพ่อและต้นแม่น้ นั เป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้ยาก เพราะมี
ปั ญหาในการผลิตกล้าไม้ได้ไม่เพียงพอสําหรับการทดลอง จึงทําให้การดําเนิ นงานทางด้านการทดสอบสาย
พันธุ์กา้ วหน้าไปน้อยมาก ทั้งที่ความจริ งแล้วหัวใจสําคัญที่สุดของการปรับปรุ งพันธุ์ก็คือการทดสอบสายพันธุ์
ปั ญหาและอุปสรรคที่ สําคัญที่ ทาํ ให้เป็ นเช่ นนี้ ก็เนื่ องจากผลผลิตเมล็ดตามธรรมชาติ ของไม้สักตํ่าเพียง 1.3%
ของจํานวนดอกเท่านั้น เพราะการผสมเกสรเพื่อให้เกิ ดเมล็ดและติ ดผลอาศัยแมลงพวก Heriades parvula
Ceratina hieraglyphica และมดต่างๆ (Hedegart, 1973) และผึ้งต่างๆ บ้าง (ฉวีวรรณ หุ ตะเจริ ญ, 2534)
ผลผลิตของผลในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างตํ่า เฉลี่ยได้เพียง 15 กก./ไร่ (บุญชุ บ บุญทวี และคณะ, 2535)
เมื่อติดผลมาแล้วยังเป็ นผลที่มีเมล็ดลีบ (empty seed fruit) ถึง 34% (Bryndum, 1966) นอกจากนี้ ผลที่มีเมล็ดอยู่
ยังมีเปอร์ เซ็นต์งอกตํ่าเพียง 30% ถึง 50% (วีระพงษ์ สวงโท, 2535) และการงอกไม่สมํ่าเสมอ ช่วงการงอกตั้งแต่
10 วัน ถึง 3 เดือน หลังเพาะ (Bryndum, 1968) การผลิตเหง้าให้ได้ขนาดเหมาะสมต่อการปลูกยังได้เพียง 4.2% ถึง
5% เท่านั้น ในท้ายที่สุดยังมีรายงานว่าการควบคุมการผสมเกสรทําได้ค่อนข้างยาก (Hedegart, 1973) รวมทั้ง
ผลผลิตเมล็ดต่อการผสมเกสรแต่ละครั้งได้นอ้ ย และถึงแม้จะพัฒนาเทคนิ คการควบคุมการผสมเกสรให้ดีข้ ึ น
จนได้ผลผลิตเมล็ดต่อคู่มากขึ้นอย่างรายงานของประสิ ทธิ์ (2550) ดังนั้น หากยังใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบดั้งเดิม
ก็คงผลิตกล้าได้ไม่เพียงพอต่อการทดสอบตามหลักการปรับปรุ งพันธุ์ของวิเชี ยร อยู่ดี (2540) เพราะจะมีความ
เสี ยหายเกิดขึ้นระหว่างการผลิตกล้าอีกมาก จําเป็ นใช้การขยายพันธุ์วิธีใหม่
ในปัจจุบนั ความก้าวหน้าด้านการขยายพันธุ์ไม้สักในประเทศไทยของเรามีความก้าวหน้าไปมาก
มีการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไม้สักมากมาย โดยใช้ชิ้นส่ วนต่างๆ ทั้งที่เป็ นปลายยอด Devi et al. (1994),
อภิชาติและพิมพ์ใจ (2535), จินตนา (2544) และจํานรรจ์ (2545) และการใช้เมล็ดแก่ (สมหวัง, 2540) ซึ่ ง
ประสบผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี แต่จากอุปสรรคปัญหาที่พบระหว่างการผสมเกสรไม้สักแบบควบคุมของ สุ วรรณ
และคณะ (2544) พบว่าระหว่างการพัฒนาจากผลอ่อนไปเป็ นผลแก่ มีปัจจัยหลายประการที่ ทาํ ให้เกิ ดความ
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เสี ยหายต่ อผลอ่อนก่อนที่ จะพัฒนาไปเป็ นผลแก่ เช่ น การทําลายของแมลง เกิ ดลมพายุ และมีการร่ วงหล่น
เป็ นต้น หากสามารถนําเมล็ดจากผลอ่อนมาเพาะเลี้ยงให้เกิดเป็ นต้นอ่อนได้กจ็ ะช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ ได้ วิธีการ
ที่น่าจะเป็ นไปได้คือการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ อย่างไรก็ดีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อที่ใช้เนื้ อเยื่อจากเมล็ดในผลอ่อนไม้
สักนั้นยังไม่มีผศู ้ ึกษาวิจยั ในขณะที่ไม้อื่นๆ มีผศู ้ ึกษาวิจยั ไปบ้างแล้ว
การวิจยั ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ หาอายุผลอ่อนที่เหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และหาเทคนิคการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมตั้งแต่วิธีการฟอกฆ่าเชื้ อ การขยายเพื่อเพิ่มจํานวนต้น และการ
ปรับสภาพสู่เรื อนเพาะชําของเนื้อเยื่อจากเมล็ดในผลอ่อน
วิธีการศึกษา
1. อายุของผลอ่ อนและการฟอกฆ่ าเชื้อ
นําผลสักอ่อนที่ได้จากการผสมเกสรแบบควบคุมที่ เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมมาใช้ใน
การทดลองตามระยะเวลาที่เก็บต่างกัน 3 ระยะคือ เดือนสิ งหาคม ตุลาคม และธันวาคม สังเกตลักษณะภายนอก
ของผลและลักษณะเมล็ดอ่อนที่อยู่ภายในผลที่ แตกต่างกัน ผลอ่อนที่ เก็บได้นาํ มาฟอกฆ่าเชื้ อด้วยวิธีท่ีต่างกัน
และนํามาทดลองเพาะเลี้ยงเพื่อหาอายุของผลอ่อนที่สามารถจะนํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ ดังนี้
1.1 การฟอกผลสด
นําผลอ่อนไม้สกั ชุดที่เก็บในเดือนตุลาคม ซึ่ งเป็ นผลสดที่ลกั ษณะภายนอกยังมีสีเขียวอยู่
มาทําการทดลองฟอกฆ่าเชื้อ ก่อนที่จะนําผลไปแกะเอาเมล็ดอ่อนข้างใน โดยใช้เทคนิคการฟอก 4 วิธี คือ
1. แช่ผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ 70% ค้างคืน 1 คืนก่อนนําเข้าตูป้ ลอดเชื้ อ จากนั้นเผาไฟ
1 ครั้งก่อนนําไปแกะเมล็ดออก
2. ชุบผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ประมาณ 3 นาทีก่อนนําเข้าตูป้ ลอดเชื้ อ จากนั้นเผาไฟ
1 ครั้งก่อนนําไปแกะเมล็ดออก
3. ชุ บผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ประมาณ 3 นาที ก่อนนําเข้าตูป้ ลอดชื้ อ จากนั้นเผาไฟ
2 ครั้งก่อนนําไปแกะเมล็ดออก
4. ชุบผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ 70% ประมาณ 3 นาที ก่อนนําเข้าตูป้ ลอดเชื้ อ จากนั้น
เผาไฟ 1 ครั้ง แกะเมล็ดออกชุบเมล็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ประมาณ 1 วินาทีก่อนนําเมล็ดไปใส่ ในอาหาร
(ผลอ่อนไม้สักชุดที่เก็บในเดือนสิ งหาคมใช้เฉพาะวิธีการที่ 2 เท่านั้น)
เทคนิคการแกะเมล็ดออกจากผลสั กอ่ อนให้ ปลอดเชื้อ
การแกะเมล็ดออกจากผลอ่อนวิธีน้ ี เพื่อให้สะดวกและปลอดเชื้ อต้องใช้คนสองคนแบ่ง
หน้าที่ กนั ทํา โดยคนที่ 1 มีหน้าที่แกะเมล็ดออกจากผล ส่ วนอีกคนหนึ่ งมีหน้าที่ ใช้ปากคีบคี บเมล็ดใส่ ในขวด
อาหาร ซึ่ งเทคนิคการแกะเมล็ดออกจากผลสักอ่อนให้ปลอดเชื้อทําดังนี้
เมื่อทําความสะอาดภายนอกผลอ่อนตามวิธีการข้อ 1-4 เรี ยบร้อยแล้ว ใช้มือข้างซ้ายถือ
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ผลอ่อนโดยใช้นิ้วโป้ งและนิ้ วชี้ ประกบด้านข้างผลและนิ้ วนางประคองใต้ผลในลักษณะหันข้างผลเข้าหาลําตัว
ขั้วผลอยูด่ า้ นล่างและปลายผลอยูด่ า้ นบน
สังเกตหาร่ องผลซึ่ งจะมีท้ งั หมด 4 ร่ อง จรดปลายกรรไกรที่อยู่ในมือขวาลงบนปลายผล
ให้ขากรรไกรบนอยูบ่ นแนวร่ องผลร่ องใดร่ องหนึ่ง ขากรรไกรล่างรองรับขั้วผลพอดี
จรดกรรไกรลงให้ปลายกรรไกรเลยจุดที่เป็ นขั้วผลไปด้านหน้า 1-2 มิลลิเมตร จากนั้น
หนีบขากรรไกรลงโดยดึงกรรไกรเข้าหาตัวเล็กน้อย เพื่อให้คมกรรไกรตัดผลในลักษณะกะเทาะเปลือก
เมื่อเปลือกกะเทาะออกจะเผยให้เห็นเมล็ดที่ 1 ต้องไม่ให้มือหรื อกรรไกรสัมผัสเมล็ด
เป็ นอันขาด หากสามารถใช้ปากคีบคีบเมล็ดออกได้ก็ให้อีกคนหนึ่ งซึ่ งถือปากคีบรออยู่แล้วคีบเมล็ดออกไปใส่
ในหลอดที่ มีอาหารสําหรั บเพาะเลี้ยงบรรจุ อยู่ หากคี บไม่ได้ตอ้ งใช้กรรไกรกะเทาะเปลื อกออกอีก ในการ
กะเทาะนี้ตอ้ งทําให้เปลือกแตกออกโดยไม่ให้โดนเมล็ด เมื่อได้เมล็ดที่ 1 แล้วต้องทําการกะเทาะต่อไปจนครบ
ทั้ง 4 เมล็ด ทั้ง 4 เมล็ดเหล่านี้อาจมีเมล็ดดีเพียง 1 2 3 หรื อ 4 เมล็ด หรื อไม่มีเลย
การสังเกตลักษณะเมล็ด เมล็ดดีจะมีลกั ษณะขาวขุ่นและมีขนาดใหญ่ เวลาคีบจะรู ้สึกแข็ง
และมีเมล็ดภายใน ในขณะที่เมล็ดไม่ดีจะมีลกั ษณะใสและส่ วนใหญ่มีขนาดเล็ก บางครั้งก็มีขนาดใหญ่และขาว
ขุ่นแต่ไม่มีเมล็ดอยูข่ า้ งใน เวลาคีบนํ้าจะแตกออกมา ซึ่ งลักษณะดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะเมล็ดอ่อนที่เก็บในเดือน
ตุ ล าคมและธั น วาคมเท่ า นั้น ส่ ว นผลอ่ อ นที่ เ ก็ บ ในเดื อ นสิ ง หาคมสั ง เกตจากเมล็ด ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเมล็ดข้างเคียง
เมื่อได้เมล็ดแล้วคนคีบจะต้องใช้ปากคีบแกะเปลือกหุ ม้ เมล็ดออก 2 ชั้น เพื่อช่วยให้
เมล็ดงอก ซึ่ งการแกะเปลือกออกอาจทําทันที หรื อรออีก 1 สัปดาห์ค่อยเปิ ดฝาหลอดแล้วใช้ปากคีบแกะออกก็
ได้ การแกะทันทีจะทําได้ยากกว่าการรออีก 1 สัปดาห์ ซึ่ งเปลือกจะแกะออกง่ายกว่า
1.2 การฟอกผลแห้ ง
ส่ วนผลอ่อนไม้สกั ชุดที่เก็บในเดือนธันวาคมใช้วิธีการที่ 2 เปรี ยบเทียบกับการแกะเมล็ด
ออกจากผลในสภาพไม่ปลอดเชื้อก่อนนําเมล็ดมาฟอกฆ่าเชื้อโดยใช้น้ าํ ยาฟอกขาวไฮเตอร์ 30% ผสม Tween 20
2-3 หยด เป็ นเวลา 10 นาที ล้างด้วยนํ้ากลัน่ ฆ่าเชื้ อ 3 ครั้ง แล้วฟอกซํ้าอีกครั้งด้วยนํ้ายาฟอกขาวไฮเตอร์ 10%
ผสม Tween 20 2-3 หยด เป็ นเวลา 10 นาที ล้างด้วยนํ้ากลัน่ ฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง
นําเมล็ดที่ได้จาการฟอกวิธีต่างๆ ไปเพาะเลี้ยงในอาหารสู ตร MS ที่ลดความเข้มข้นลง
ครึ่ งหนึ่ ง และเติม BAP 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Kinetin (Kn) 0.125 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจสอบเปอร์ เซ็นต์
การติดเชื้อและเปอร์เซ็นต์การรอดตายของเนื้อเยื่อ และสังเกตพัฒนาการของเนื้อเยื่อที่มาจากผลอ่อนอายุต่างๆ
2. การเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ เพิม่ จํานวนยอด
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สกั มักพบว่าไม่มีสูตรอาหารมาตรฐานสู ตรเดียวที่สามารถเลี้ยงให้
เนื้อเยื่อมีสภาพงามคงที่ตลอด มักเจอปัญหา เช่น การงัน ข้อสั้นเกินไป ข้อยาวเกินไป หรื อการฉํ่านํ้า ต้องแก้ไข
ด้วยการปรับสูตรอาหาร (จํานรรจ์, 2546) อยูเ่ รื่ อยๆ จึงทําการทดลองสลับสู ตรอาหารเพาะเลี้ยงเปรี ยบเทียบกัน
3 วิธี เพื่อให้เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงมีความแข็งแรงคงที่ดงั นี้
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2.1 เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสู ตร MS ที่เติม BAP 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Kn 0.25 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึ่ งเป็ นอาหารสําหรับขยายจํานวนยอด โดยไม่เปลี่ยนสูตรอาหาร
2.2 เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสู ตร MS ที่เติม NAA 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Kn 0.3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึ่ งเป็ นอาหารสําหรับเร่ งราก โดยไม่เปลี่ยนสูตรอาหาร
2.3. เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตรข้อ 1 สลับกับ ข้อ 2
หลังการย้ายเนื้ อเยื่อ 3 รอบ รอบละ ประมาณ 1 เดือน สังเกตการตอบสนองต่ออาหารของ
เนื้อเยื่อหลังการย้ายเนื้อเยื่อ 2 สัปดาห์
3. การปรับสภาพเนือ้ เยือ่ สู่ เรือนเพาะชํา
กล้าไม้ท้ งั หมดที่ผลิตได้ในห้องปฏิบตั ิการได้นาํ ออกปลูกในเรื อนเพาะชําโดยใช้เทคนิคการ
ปรับสภาพและเตรี ยมกล้าดังนี้
3.1. การเตรี ยมกล้า นํากล้าสักที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรเร่ งรากมาแล้วตั้งแต่ 2 สัปดาห์ข้ ึนไป
มาเตรี ยมการเพื่อนําออกสู่เรื อนเพาะชํา โดยใช้กรรไกรคมๆ ตัดยอดส่ วนที่อยู่เหนื อวุน้ เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งล้างวุน้
ออก หากมีหลายข้ออาจตัดแบ่งครึ่ งต้นได้
3.2. การเตรี ยมวัสดุเพาะชํา ใช้วสั ดุเพาะชําคือ ขี้เถ้าแกลบ หรื อทรายหยาบ ที่ผ่านการฆ่าเชื้ อ
ด้วยการอบหรื อตากแดด มาใส่ ในตะกร้าพลาสติ กแล้วรดยาฆ่าเชื้ อราให้ชุ่มตั้งทิ้งไว้ให้สะเด็ดนํ้า จากนั้นนํา
ตะกร้าบรรจุลงในถุงพลาสติกขนาดใหญ่อีกชั้นหนึ่ ง
3.3. การชํากล้า ใช้ไม้แหลมคุย้ วัสดุเพาะชําให้มีลกั ษณะโปร่ งพรุ นก่อนเกลี่ยหน้าให้เสมอ
จากนั้นแทงวัสดุให้เป็ นรู แล้วปักโคนของกล้าไม้ลงไป ใช้ไม้กดวัสดุเพาะชําด้านข้างมาปิ ดรู ให้แนบกับกล้าไม้
ปักจนเต็มตะกร้า จากนั้นปิ ดปากถุงโดยไม่ตอ้ งรดนํ้าซํ้าอีก
3.4. ปรับสภาพแวดล้อม นําถุงไปแขวนไว้ในเรื อนเพาะชําหรื อใต้ตน้ ไม้ที่มีความร่ มเย็น
ประมาณ 2 สัปดาห์ กล้าไม้จะออกรากสามารถนําไปย้ายชําลงถุงเพาะชําตามปกติเหมือนกล้าทัว่ ไป
ผลการศึกษา
1. ลักษณะผลอ่ อนและเมล็ดภายในผล
ผลอ่อนทั้งสามระยะมีลกั ษณะภายนอกและเมล็ดที่อยูภ่ ายในแตกต่างกันดังนี้
1.1. ผลอ่อนที่เก็บในเดือนสิ งหาคม ลักษณะผลภายนอกมีสีเขียวไม่เห็นร่ องพูชดั เจน รู ปทรง
รี ตรงปลายแหลม เมื่อแกะเปลือกมีลกั ษณะกรอบ กะลาที่ อยู่ภายในยังไม่แข็ง ส่ วนเมล็ดที่ อยู่ภายในมีรูปร่ าง
เช่นเดียวกับเมล็ดสักทัว่ ไปแต่มีขนาดเล็กและมีสีขาวใส ส่ วนประกอบภายในเมล็ดจะมีลกั ษณะเป็ นวุน้ ใสๆ
1.2. ผลอ่อนที่ เก็บในเดื อนตุลาคม ลักษณะผลภายนอกมี สีเขี ยวเห็ นร่ องพูชัดเจน รู ปทรง
ป้ อมสั้นแบบผลมะยม กะลาจะเริ่ มมีความแข็งแต่ยงั เปราะ เมล็ดที่ อยู่ภายในมีขนาดใหญ่อดั อยู่เต็มช่ องผล
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สี เ ปลี่ ย นเป็ นสี ข าวขุ่น เมล็ด มี การแบ่ ง เป็ นชั้น เยื่ อหุ ้มภายนอกสองชั้นติ ด กัน ภายในเยื่ อหุ ้มมี ต ้นอ่ อนที่
ประกอบด้วยใบเลี้ยงสี ขาวสองข้างประกบกันต่อเชื่อมตรงโคนด้วย hypocotyl มี plumule อยูด่ า้ นใน ตรงปลาย
มี radicle ที่มีลกั ษณะเป็ นปุ่ มแหลมเล็กๆ อาจมีวนุ ้ ใสล้อมรอบใบเลี้ยงบ้าง
1.3. ผลอ่อนที่เก็บในเดือนธันวาคม ลักษณะผลภายนอกเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาล เปลือกผลแห้ง
กะลามี ความแข็งมากขึ้ น เมล็ดที่ อยู่ภายในมีขนาดใหญ่ และมี ช่องว่างระหว่างเมล็ดและช่ องผล เมล็ดมี การ
แบ่งเป็ นชั้นเยื่อหุม้ ภายนอกสองชั้นติดกัน เยื่อชั้นนอกสุ ดจะลอกหลุดง่าย ภายในเยื่อหุม้ มีตน้ อ่อนที่พฒั นาเต็มที่
2. เทคนิคการฟอกฆ่ าเชื้อ
2.1 การฟอกผลสด จากการทดสอบเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อแต่ละวิธีได้ผลการทดลองดังนี้
วิธีที่ 1 ฟอกฆ่าเชื้ อด้วยการแช่ผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ 70% ค้างคืน 1 คืน ก่อนนําเข้า
ตูป้ ลอดเชื้ อ จากนั้นเผาไฟ 1 ครั้ง ก่อนนําไปแกะเมล็ดออกไปเพาะเลี้ยงพบว่า 7 วันหลังจากเพาะเมล็ดติดเชื้ อ
แบคทีเรี ยทั้งหมด
วิธีที่ 2 ชุบผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ประมาณ 3 นาทีก่อนนําเข้าตูป้ ลอดเชื้ อ จากนั้นเผาไฟ
1 ครั้ง ก่อนนําไปแกะเมล็ดออกไปเพาะเลี้ยงพบว่า 7 วันหลังจากเพาะเมล็ดติดเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้ อราประมาณ
5-10% ขึ้นอยูก่ บั ความชํานาญและความระมัดระวังของทีมปฏิบตั ิงาน
วิธีที่ 3 ชุบผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ประมาณ 3 นาทีก่อนนําเข้าตูป้ ลอดชื้ อ จากนั้นเผาไฟ
2 ครั้ง ก่อนนําไปแกะเมล็ดออกพบว่า 7 วันหลังจากเพาะเมล็ดมีความสะอาดปราศจากเชื้ อเกื อบทั้งหมด แต่
เมล็ดทั้งหมดมีสีเทาเมื่อเลี้ยงต่อไปไม่แสดงอาการตอบสนองต่ออาหาร ซึ่ งน่าจะเกิดจากความร้อนที่มากเกินไป
จากการเผาทําให้เมล็ดตาย
วิธีที่ 4 ชุบผลอ่อนด้วยแอลกอฮอล์ 70% ประมาณ 3 นาทีก่อนนําเข้าตูป้ ลอดเชื้ อ จากนั้น
เผาไฟ 1 ครั้ง แกะเมล็ดออกชุบเมล็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ประมาณ 1 วินาทีก่อนนําเมล็ดไปใส่ ในอาหาร
หลังจากเพาะเมล็ด 7 วันพบว่า เมล็ดมีความสะอาดปราศจากเชื้ อใกล้เคี ยงกับวิธีท่ี 2 แต่ 90% ของเมล็ดมี
ลักษณะเป็ นสี เทา เมื่ อเลี้ ย งต่ อไปบางส่ วนมี การงอกแต่ ลกั ษณะกล้าผิ ดปกติ คือ รากไม่ พฒ
ั นาและใบเลี้ ย ง
เปลี่ยนเป็ นสี ดาํ มีเพียงบางส่ วนที่สามารถเลี้ยงต่อไปจนได้กล้าปกติ
เมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 4 วิธีจะเห็นได้ว่าวิธีที่ 2 เป็ นวิธีที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามผูท้ ี่จะทําการ
ตัดเมล็ดและผูช้ ่วยต้องได้รับการฝึ กฝนให้ชาํ นาญและมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษ จะช่วยลดเปอร์ เซ็นต์การติด
เชื้อให้นอ้ ยลงได้
2.2 การฟอกผลแห้ ง
จากการนําผลสักที่เก็บในเดือนธันวาคมมาทดลองฟอกฆ่าเชื้ อโดยใช้วิธีการที่ 2 พบว่า
หลังจากการเพาะเมล็ด 7 วัน มีเมล็ดที่ติดเชื้ อประมาณ 50% แต่การฟอกด้วยวิธีแกะเมล็ดออกจากผลในสภาพ
ไม่ปลอดเชื้อก่อนนําเมล็ดมาฟอกฆ่าเชื้อโดยใช้น้ าํ ยาฟอกขาวไฮเตอร์พบว่า หลังจากการเพาะเมล็ด 7 วันมีเมล็ด
ที่สะอาดปราศจากเชื้ อมากกว่า 95% สาเหตุที่การฟอกฆ่าเชื้ อผลแห้งโดยใช้วิธีการที่ 2 ไม่ได้ผลดี เท่าที่ ควร
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น่ าจะมาจากการที่ ผ ลแห้งอาจจะมี รอยกระเทาะของเปลื อกที่ ส่งผลให้เมล็ดภายในไม่ส ะอาด การนําเมล็ด
ออกมาฟอกด้วยนํ้ายาฟอกขาวไฮเตอร์จึงได้ผลดีกว่า
3. อายุผลอ่ อน
จากการนําเมล็ดอ่อนที่แกะจากผลอ่อนที่มีอายุต่างๆ กันมาเพาะเลี้ยงในอาหารวุน้ พบว่า เมล็ด
อ่อนที่มีอายุต่างกันตอบสนองต่ออาหาร และมีพฒั นาการของการงอกแตกต่างกันดังนี้
เมื่อแกะเมล็ดจากผลอ่อนที่ เก็บในเดื อนสิ งหาคมมาทดลองเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพบว่า เมื่อใส่
เมล็ดลงไปในอาหารทั้งเมล็ดจะไม่มีการตอบสนองต่ออาหารเลย ถ้าเมล็ดมีรอยแตกหรื อขยี้เปลือกออกจะมี
การตอบสนองต่ออาหาร หลังการเพาะเลี้ยง 2 สัปดาห์บางเมล็ดบริ เวณที่เป็ นวุน้ ใสๆ จะมีเอมบริ โองอกเป็ นสี
เขียวใสขนาดเล็กๆ มีบางเมล็ดจะเห็นเป็ นใบเลี้ยง 2 ข้าง ขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อเลี้ยง
ต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ เมล็ด เหล่ า นี้ ก็ค่ อยๆ เปลี่ ย นเป็ นสี น้ ํา ตาลและตายไปในที่ สุ ด ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากอาหารที่ ใ ช้
เพาะเลี้ยงไม้สักโดยทัว่ ไปที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเอ็มบริ โอที่ยงั พัฒนาไม่เต็มที่ การจะเพาะเลี้ยง
เอ็มบริ โอที่อ่อนขนาดนี้จาํ เป็ นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
เมื่อแกะเมล็ดจากผลอ่อนที่เก็บในเดือนตุลาคมมาทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพบว่า เมื่อใส่ เมล็ด
ลงไปในอาหารทั้งเมล็ดจะตอบสนองต่ออาหารเพียงเล็กน้อยด้วยการเต่งขึ้น แต่ไม่สามารถที่จะดันเปลือกหุ ้ม
เมล็ดให้หลุดออกได้ ต้องช่วยขยี้เปลือกหุ ม้ เมล็ดออกโดยใช้ปากคีบ เปลือกหุ ม้ เมล็ดจะมีอยู่ถึง 2 ชั้น ต้องแกะ
ออกให้หมด เมื่ อไม่มีเปลื อกหุ ้มแล้วเมล็ดก็จะมี การตอบสนองต่ออาหารอย่างรวดเร็ วโดยแทงรากให้เห็ น
ภายใน 7 วัน ใบเลี้ยงก็จะพัฒนาค่อยๆ เปลี่ยนจากสี ขาวเป็ นสี เขี ยวเข้มและมียอดอ่อนแทงออกมาตรงกลาง
ระหว่างใบเลี้ยงทั้งสองข้าง ในขณะฟอกเมล็ดเพื่อเพาะเลี้ยงพบว่า มีเมล็ดในระยะนี้ จาํ นวนหนึ่ งที่มีลกั ษณะ
ใบเลี้ ย งแบนบางคล้า ยจะเป็ นเมล็ด ลี บ หรื อ มี ข นาดเล็ก กว่ า ปกติ จึ งได้ท ํา เครื่ อ งหมายไว้แ ละสั งเกตการ
ตอบสนองต่ออาหารและพบว่า บางส่ วนสามารถที่จะเพาะเลี้ยงเป็ นกล้าปกติได้แต่บางส่ วนก็ตายไป
เมื่อแกะเมล็ดจากผลอ่อนที่ เก็บในเดื อนธันวาคมมาทดลองเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพบว่า เมล็ดที่
แกะออกมามี ล ัก ษณะสมบู ร ณ์ เ ต็ ม ที่ มี อ าหารสะสมในเมล็ด พร้ อ ม เมื่ อ ใส่ เ มล็ด ลงไปในอาหารทั้ง เมล็ด
จะตอบสนองต่ออาหารดีมาก แต่ตน้ กล้ายังไม่สามารถที่จะดันเปลือกหุ ม้ เมล็ดให้หลุดออกได้เอง ต้องช่วยแกะ
เปลือกหุม้ ออกเช่นกัน
4. การเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ เพิม่ จํานวนยอด
4.1. เมื่อตัดชิ้นส่ วนเนื้อเยื่อมาเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสู ตร MS ที่เติม BAP 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ Kn 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ งเป็ นอาหารสําหรับขยายจํานวนยอดโดยไม่เปลี่ยนสู ตรอาหารพบว่า เนื้ อเยื่อ
จะเริ่ มแทงยอดใหม่ในวันที่ 7 หลังการย้ายเนื้ อเยื่อประมาณ 3-4 ยอดต่อ 1 ชิ้น บริ เวณโคนจะเป็ นก้อนแคลลัส
ยอดจะมีลกั ษณะอวบขาว เมื่อตัดขยายในรอบต่อไปจะตัดขาดได้ง่ายภายในลําต้นไม่มีเส้นใยเหนี ยว เมื่อเลี้ยง
ไปหลายๆ รอบเนื้อเยื่อแสดงลักษณะอ่อนแอเมื่อนําออกปลูกไม่ค่อยรอดตาย
4.2. เมื่อตัดชิ้นส่ วนเนื้อเยื่อ มาเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสู ตร MS ที่เติม NAA 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ Kn 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ งเป็ นอาหารสําหรับเร่ งราก โดยไม่เปลี่ยนสู ตรอาหาร ในรอบแรกของการ
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เพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตรนี้ เนื้ อเยื่อจะผลิตรากภายใน 1-2 สัปดาห์ ต้นและใบเขียวงามดี แต่ไม่แตกกอ ลําต้นมี
ลักษณะแข็งแรง เมื่อนํามาตัดขยายในรอบต่อไปตัดจากกันได้ยากกว่าเพราะมีเส้นใยเหนี ยว เมื่อเพาะเลี้ยง
พบว่า ท่อนที่เป็ นท่อนปลายยอดจะเจริ ญเติบโตขึ้นและมีรากตามปกติ แต่ท่อนที่เป็ นข้อจากส่ วนล่างจะแทง
ยอดขนาดเล็กๆ ลักษณะแคระแกร็ นออกมา โดยที่บริ เวณโคนก็ไม่แตกรากหรื อแคลลัส ไม่ขยายจํานวนต่อไป
ได้อีก
4.3. เพื่อให้สามารถขยายจํานวนยอดจํานวนมากโดยการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสู ตรข้อ 4.1
และเพื่อให้ได้ลกั ษณะลําต้นที่แข็งแรงโดยการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสู ตรข้อ 4.2 จึงทําการเพาะเลี้ยงด้วยอาหาร
สู ตรข้อ 4.1 สลับกับข้อ 4.2 โดยเลี้ยงในอาหารสู ตรข้อ 4.1 ประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อเนื้ อเยื่อเริ่ มแตกกอจะย้าย
ทั้งกอลงเลี้ยงในอาหารสู ตรข้อ 4.2 อีกประมาณ 1 เดือน จึงตัดขยายแล้วเพาะเลี้ยงในอาหารสู ตรข้อ 4.1 ใหม่
สลับไปเรื่ อยๆ พบว่า เนื้ อเยื่อที่ ยา้ ยจากสู ตรข้อ 4.1 ไปเลี้ยงในสู ตรข้อ 4.2 มีลกั ษณะลําต้นที่ แข็งแรงและมี
จํานวนต้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อตัดขยายจากเนื้ อเยื่อที่อยู่ในอาหารสู ตรข้อ 4.2 มาเลี้ยงในสู ตรข้อ 4.1
เนื้อเยื่อเริ่ มต้นมีความแข็งแรง มีการตอบสนองต่ออาหารได้เร็ วกว่าที่เลี้ยงในอาหารสู ตรข้อ 4.1 อย่างเดียว โดย
สังเกตพบว่า ยอดใหม่จะเริ่ มแทงภายใน 5 วันหลังการย้ายเนื้ อเยื่อ ส่ วนการนําออกปลูกสู่ เรื อนเพาะชําจะใช้
เนื้อเยื่อที่เลี้ยงในอาหารสูตรข้อ 4.2 ที่มีลาํ ต้นแข็งแรงจึงจะรอดตายดีกว่า
สรุ ปผล
1. ผลอ่อนที่ สามารถนํามาเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อด้วยวิธีที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั ควรเป็ นผลอ่อนที่ มีอายุ
ประมาณ 3 เดือน หรื อที่มีกะลาแข็ง และเมล็ดภายในมีตน้ อ่อน
2. เทคนิ ค การฟอกเมล็ด อ่ อ นจากผลสดที่ ไ ด้ผ ลดี ที่สุ ด ทํา โดยชุ บ ผลอ่ อ นด้ว ยแอลกอฮอล์
ประมาณ 3 นาทีก่อนนําเข้าตูป้ ลอดเชื้ อ จากนั้นเผาไฟ 1 ครั้งก่อนนําไปแกะเมล็ดออกโดยไม่ให้สัมผัสมือหรื อ
กรรไกร
3. เทคนิคการฟอกเมล็ดอ่อนจากผลแห้งที่ได้ผลดีที่สุดทําโดยแกะเมล็ดออกจากผลในสภาพไม่
ปลอดเชื้อก่อน จากนั้นนําเมล็ดมาฟอกฆ่าเชื้ อโดยใช้น้ าํ ยาฟอกขาวไฮเตอร์ 30% ผสม Tween 20 2-3 หยด เป็ น
เวลา 10 นาที ล้างด้วยนํ้ากลัน่ ฆ่าเชื้อ 3 ครั้งและฟอกซํ้าอีกครั้งด้วยนํ้ายาฟอกขาวไฮเตอร์ 10 % ผสม Tween 20
2-3 หยด เป็ นเวลา 10 นาที ล้างด้วยนํ้ากลัน่ ฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง
4. การขยายเนื้ อเยื่อเพื่ อเพิ่ มจํานวนโดยสามารถรั กษาเนื้ อเยื่อให้มีความแข็งแรงควรทําโดย
เพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารขยายจํานวนยอดสลับกับอาหารสําหรับเร่ งราก
เอกสารอ้ างอิง
จํานรรจ์ เพียรอนุรักษ์. 2545. เทคนิ คการลดอายุก่ิงแก่ของไม้สักเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ. ใน รายงานการ
สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 7 “วนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาสวนป่ าเศรษฐกิจ”. 12–14 ธันวาคม 2544.
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์. กรุ งเทพฯ. 384 หน้า.
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อิทธิพลของฤดูกาลต่ อการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ไม้ สะเดาเทียม

SEASONAL EFFECT ON IN VITRO CULTURE OF Azadirachta excelsa
ณัฏฐากร เสมสั นทัด (NUTTHAKORN SEMSUNTUD) 1 บัณฑิต โพธิ์น้อย (BUNDIT PONOY)1
จรรยา เจริ ญรัตตวงศ์ (JANYA CHAROENRATAWONG)1 สมบูรณ์ บุญยืน (SOMBOON BOONYEUN)1
อาทิตยา บัวเผือ่ น (ATHITTAYA BUAPEUN)1
บทคัดย่ อ
การศึ กษาอิ ท ธิ พลของฤดู กาลต่ อการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อไม้สะเดาเที ย ม มี วตั ถุประสงค์เ พื่ อ หา
ผลกระทบของฤดูกาลที่ มีต่อขั้นตอนในการผลิตกล้าไม้เที ยมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ การศึ กษาเริ่ มโดยการ
จัดสร้างสวนผลิตกิ่ งพันธุ์ (hedge orchard) ด้วยเมล็ดจากแหล่งจังหวัดตรังและสงขลา เพื่อเป็ นแหล่งผลิตตา
สําหรับใช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการผลิตยอดของต้นแม่พนั ธุ์ (stock plant) การผลิต
ตาปลอดเชื้อ การชักนํายอดกระจุก และการชักนําราก
ผลการศึ กษาพบว่าต้นแม่พนั ธุ์ไม้สะเดาเที ยมมีการผลิตยอดได้ดีในเดื อนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม
และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตตํ่าช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ซึ่ งไม่เหมาะที่จะนํามาใช้เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ อุณหภูมิ
มี ผ ลต่อ การผลิต ยอดและมีค วามสัม พัน ธ์ก บั การเจริ ญ เติ บ โตของยอดอย่า งมีน ยั สํ า คัญ ยิ ่ง ทางสถิติ
ซึ่ งอุณหภูมิที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 29.8-31.3 °C
การผลิ ต ตาปลอดเชื้ อ ในช่ ว งเดื อนกุม ภาพัน ธ์ -พฤษภาคม ประสบผลสํา เร็ จดี กว่ า ช่ วงเดื อ น
สิ งหาคม-ตุลาคม ซึ่ งผลิตตาปลอดเชื้ อได้นอ้ ย ปริ มาณนํ้าฝนและอุณหภูมิในแต่ละปี มีผลต่อการผลิตตา และ
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั การผลิตตาปลอดเชื้อ
การนําตาไม้สะเดาเทียมมาเพาะเลี้ยงในอาหารชักนํายอดใน 4 ระยะ คือ เดือนมกราคม เมษายน
มิถุนายน และกันยายน พบว่า การเกิดยอดกระจุกมีความแตกต่างกันไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติตามช่วงเวลา
ที่นาํ ตาเข้ามาเพาะเลี้ยง โดยช่วงเดือนมกราคมและเมษายนให้ผลผลิตยอดเฉลี่ย/100 ชิ้นส่ วนดีกว่าช่วงเดือน
มิถุนายนและเดื อนกันยายน และเมื่อเปรี ยบเที ยบในแต่ละครั้งของการเปลี่ ยนอาหาร หรื อการตัดขยายยอด
(sub-culture) พบว่าผลผลิตยอดเฉลี่ย/ 100 ชิ้นส่ วนของตาที่นาํ มาเพาะเลี้ยงในเดือนทั้ง 4 ระยะมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นการตัดขยายยอดครั้งที่ 2 3 และ 12 และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดื อนภายใน
ห้องเพาะเลี้ยงมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติต่อผลผลิตยอดเฉลี่ย/100 ชิ้นส่ วน
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับฤดู กาลพบว่า แนวโน้มในการชักนํารากช่ วงเดื อนกรกฎาคม-มกราคม
ให้ได้ผลดี โดยให้เปอร์ เซ็นต์การแตกราก จํานวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยสู งกว่าระยะอื่น ในขณะที่
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนภายในห้องเพาะเลี้ยงมีอิทธิ พลต่อการชักนําราก โดยอุณหภูมิเฉลี่ย
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รายเดื อนมีความสัมพันธ์เป็ นปฏิ ภาคผกผันกับเปอร์ เซ็นต์การแตกราก จํานวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย
แต่ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนภายในห้องเพาะเลี้ยงมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติเฉพาะกับ
เปอร์เซ็นต์การแตกรากและจํานวนรากเฉลี่ยเท่านั้น

คําหลัก: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สะเดาเทียม ฤดูกาล
ABSTRACT
In Vitro culture of Azadirachta excelsa was conducted to find out effects of season on process
of seedling production, starting from hedge orchard establishment using seeds from Trang and Songkhla
provinces. Shoots from stock plants were collected to the process on sterilization and shoots and root
multiplication.
The study showed that during February-July was a good period for shoot production and
growth of shoots was lower during October-December and was not proper for the culture. Temperature also
effected to shoot production and highly related to shoots growth significantly and suitable temperatures were
between 29.8 – 31.3°C.
Explants sterilized during February-May were better success than during August-October.
Annual rainfall and temperature also affected to buds production of stock plants and highly related to sterile
bud production.
Bud culture of A excelza in shoot multiplication media during 4 periods, including January,
April, June and September showed significance different in shoots production. Shoots production from 100
explants of cultures in January and April were better than cultures in June and August. Each sub-culture of
explants of the 4 cultures showed significantly difference in number of shoots produced per 100 explants.
Also, average temperature of culture room affected to shoot production significantly.
Seasons tended to effect to root induction of explants. From July to January of following year,
rooting percentage, average number of root and average root length were better than other periods. Whereas,
averages monthly temperature and relative humidity in the culture room were also effect to root induction.
Average temperatures were significantly negative relation to rooting percentage, average number of root and
average root length. However, average relative humidity were significantly positive relation to rooting
percentage and average number of root.

Keywords: Tissue culture, Azadirachta excelsa, Seasonal effect
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คํานํา
ปั จจุบนั การผลิ ตกล้าไม้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อสําหรับการปลูกป่ าเพื่ออุตสาหกรรมเริ่ มมี
บทบาทมากขึ้นในไม้หลายชนิด เช่น ไม้สกั และไม้ยคู าลิปตัส มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้กล้า
ไม้ที่มีคุณภาพซึ่ งผลิตโดยการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อจากแม่ไม้พนั ธุ์ดี โดยเฉพาะในไม้ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส
ปลูกเพื่อเป็ นวัตถุดิบป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาหาวิธีการผลิตกล้าโดยวิธีน้ ี ในพันธุ์ไม้
อีกหลายชนิด เช่นไม้ในตระกูล Meliaceae ซึ่ งกําลังเป็ นที่สนใจและมีศกั ยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็ นสวนป่ า
ขนาดใหญ่ เพื่ อตอบสนองความต้องการใช้เนื้ อไม้และผลผลิ ตอื่ นภายในครอบครั ว ชุ มชน ตลอดจนเป็ น
วัตถุดิบป้ อนโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
ปริ มาณการผลิตกล้าไม้ในเชิ งการค้าต้องสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี และได้ปริ มาณ
ตามที่ แ ผนวางไว้ จึ งต้อ งมี ค วามพร้ อ มทั้ง เทคนิ ค การผลิ ต เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ และห้อ งเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่ อ
มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า พัน ธุ์ ไ ม้ห ลายชนิ ด ที่ เ พาะเลี้ ย งไว้ภ ายในห้อ งที่ ค วบคุ ม แสงสว่ า งและอุ ณ หภู มิ แ ต่ ไ ม่ มี
การควบคุมความชื้น มีผลทําให้การผลิตยอดและรากมีความแตกต่างกันไปตามฤดูกาล เช่น ไผ่ตง (Semsuntud
et. al,. 2000) ไม้สะเดา (ประวิทย์ และคณะ, 2542) และจากการสังเกตการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไม้สักภายใน
ห้องปฏิบตั ิการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่ วนวนวัฒนวิจยั กรมป่ าไม้ ก็ประสบปั ญหานี้ เช่นกัน ซึ่ งจะนําไปสู่ อุปสรรค
สําคัญในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผน
ไม้สะเดาเที ยมเป็ นพันธุ์ไม้ในวงศ์ Meliaceae ชนิ ดหนึ่ งที่มีการเจริ ญเติ บโตเร็ ว ปลูกกันมากใน
ภาคใต้ เป็ นไม้อเนกประสงค์ที่ใช้ได้ทุกส่ วน เนื้ อไม้สวยงามเหมาะสําหรับทําเฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่งภายใน
มีคุณภาพดี เนื้อไม้อายุ 10-15 ปี มีความแข็งแกร่ งใช้ทาํ เสาเรื อนได้ดี ใบ-ดอก ใช้เป็ นอาหารและสามารถสกัด
สาร azadirachtin สําหรับใช้เป็ นยาฆ่าแมลงได้ นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาพบว่าไม้เทียมสามารถนําไปทําไม้บาง
ไม้อดั (มนตรี และคณะ, 2540) ทําแผ่นปาร์ ติเกิลบอร์ ด (วรธรรม, 2540) จึงเห็นได้ว่าไม้เทียมเป็ นพันธุ์ไม้ที่มี
ศักยภาพที่ จะพัฒนาให้เป็ นพันธุ์ไม้เพื่ออุตสาหกรรมในอนาคตและสมควรที่ จะได้รับการส่ งเสริ มให้ปลูกป่ า
แต่เนื่องจากเมล็ดไม้สะเดาเทียมมีอายุส้ ันจึงเป็ นปั ญหาในด้านการเตรี ยมกล้าไม้ ดังนั้นเพื่อให้การผลิตกล้าได้
ปริ มาณมากและมี คุณภาพทางพันธุ กรรมที่ ดีเพียงพอกับความต้องการ การขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อจึงเป็ นอีกหนทางหนึ่ ง และยังสามารถคัดเลือกแม่ไม้พนั ธุ์ดีมาใช้เป็ นต้นพันธุ์ได้อีกด้วย
มีการศึ กษาสู ตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไม้สะเดาเที ยม (ไพโรจน์ และคณะ,
2542) แต่ ย ัง ขาดข้อ มู ล การผลิ ต กล้า โดยการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดปี เพื่ อ ใช้ว างแผน
การดําเนิ นงานด้านการผลิตกล้าไม้สะเดาเที ยม โดยเฉพาะอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อเป็ น
สิ่ งจําเป็ นที่ ตอ้ งศึกษา มีการรายงานว่าฤดูกาลในการเก็บชิ้ นส่ วนพืชมีบทบาทต่อการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อในไม้
หลายชนิด เช่น Prosopis cineraria (Shekhawat et. al., 1993) สําหรับการศึกษาไม้ Wrightia tomentosa พบว่า
ความสําเร็ จในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อขึ้นอยู่กบั ฤดูกาลและอายุของกิ่ งที่นาํ มาตามาเพาะเลี้ยง (Purohit et. al.,
1994) เช่นเดียวกับการแตกตาของเหง้า (rhizome) ของไม้ไผ่ Phyllostachys praecox ในสภาพการเพาะเลี้ยง
เนื้ อเยื่อมีความผันแปรไปตามฤดูกาลและอายุของเหง้า โดยมีการแตกตาได้ดีที่สุดในฤดูหนาว (ตุลาคม) ตาม
ด้วยฤดูใบไม้ผลิ (มกราคม) และฤดูร้อนมีการแตกตาได้นอ้ ยที่ สุด (Wang et. al., 1996) ส่ วนตาไม้ Spruce
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ที่ เก็บในฤดูหนาวช่ วงปลายเดื อนมกราคมถึงต้นเดื อนมีนาคมสามารถแตกยอดได้ดีและบางส่ วนสามารถเกิ ด
รากได้ (Rute and Maurinya, 1989) แต่ในไม้ขนุ นนั้นช่ วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เป็ นช่วงที่เหมาะสม
ในการนําตาจากแปลงปลูกเข้ามาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิ บตั ิ การ (Amin and Jaiswal, 1993) สําหรับฤดูกาล
ที่เหมาะสมของไม้ Eucalyptus tereticornis อยูร่ ะหว่างเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม ซึ่ งนอกจากจะให้ผลดีแล้วยัง
เป็ นช่วงที่ชิ้นส่ วนพืชขับสาร Phenolic ออกมาน้อยกว่าช่วงเวลาอื่นอีกด้วย (Das and Mitra, 1990) และในไม้
Larch ตาที่ เก็บในช่ วงฤดูกาลเจริ ญเติ บโตสามารถแตกยอดได้ดีกว่าฤดูที่ตาพักตัว (Chesick et. al., 1990)
นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาพบว่ามีความผันแปรในการตอบสนองของชิ้ นส่ วนพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อตาม
ตามฤดูกาลในรอบปี เช่นในไม้ Ash มีการแตกตาของ hypocotyl ลดลงไปตามฤดูการเจริ ญเติบโต (Tabrett and
Hammatt, 1992) และในไผ่ตง (Semsuntud et. al., 2000) และไม้สะเดา (ประวิทย์ และคณะ, 2542) มีความผัน
แปรในการแตกยอดกระจุกไปตามฤดูกาลในรอบปี เช่นกัน
วัตถุประสงค์
เนื้อเยื่อ

1. เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อต้นพันธุ์ (Stock plant) ไม้สะเดาเทียมที่ นาํ มาเพาะเลี้ยง
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการผลิตชิ้นส่ วนพืช (explants) ปลอดเชื้อ
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของฤดูกาลผลต่อการผลิตยอดกระจุก (multiple shoots) และการผลิตราก

(rooting)
4. เพื่อศึกษาวงจรในการผลิตกล้าไม้สะเดาเทียมโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. เพื่อประโยชน์ในผลิตกล้าไม้สะเดาเทียมโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสําหรับการปลูกสร้าง
สวนป่ าในเชิงอุตสาหกรรม
วิธีการศึกษา
การศึกษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สะเดาเทียม ดําเนิ นงานที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้
ภาคกลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การศึกษาดําเนินขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่ อการผลิตยอดของต้ นแม่ พนั ธุ์ (Stock plant) ไม้ สะเดาเทียม
นํากล้าไม้เที ยมอายุประมาณ 3 เดื อนที่เพาะจากเมล็ด 2 แหล่ง คื อ ศูนย์วนวัฒนวิจยั ภาคใต้
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสถานี วนวัฒนวิจยั เทื อกเขาบรรทัด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง มาปลูกใน
กระถางและแปลงปลูกเพื่อทําเป็ นสวนรวมพันธุ์ (hedge orchard) เมื่อกล้าไม้อายุประมาณ 1 ปี ทําการตัดยอด
เพื่อให้แตกกิ่งใหม่ทุกเดือน โดยในแต่ละเดือนจะคัดเลือกกล้าไม้จาํ นวน 10 ต้น ทําการหมายกิ่งที่สมบูรณ์
ต้นละ 1 กิ่ง จากนั้นตัดปลายยอดของกิ่งออก โดยให้เหลือข้อไว้อย่างน้อย 1-2 ข้อ และมีตาติดอยู่ประมาณ 1 คู่
ทําการบันทึกจํานวนยอดและความยาวยอดที่แตกใหม่จนเมื่อยอดยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ซึ่ งเป็ นขนาด
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ที่พอเหมาะในการนําไปใช้สาํ หรับการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ คํานวณหาเปอร์ เซ็นต์การแตกยอด จํานวนยอดเฉลี่ย
ต่อกิ่ง และอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยของยอดแตกใหม่ของไม้เทียม จากนั้นวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของ
อัต ราการเจริ ญเติ บโตของยอดแตกใหม่ และจํา นวนยอดเฉลี่ ย ต่ อกิ่ ง หาความสั มพันธ์ ร ะหว่า งอุ ณ หภู มิ
ความชื้นสัมพัทธ์ และปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน ต่ออัตราการเจริ ญเติบโตของยอดแตกใหม่
2. การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่ อการผลิตตาปลอดเชือ้ (Steriled bud)
การศึกษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการผลิตตาปลอดเชื้อดําเนิ นการทุกเดือน โดยในแต่ละเดือน
จะทําการตัดกิ่งไม้เทียมจากแปลงรวมพันธุ์ นํามาลิดใบออกให้หมด ทําความสะอาดผิวโดยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
70% จากนั้นตัดกิ่งออกเป็ นท่อนๆ โดยให้แต่ละท่อนมีตาอยู่ 1-2 ตา ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร วางแผน
การทดลองแบบ Completely randomized design คัดเลือกตาที่ตดั แล้วออกเป็ น 4 ซํ้าๆ ละ 10 ชิ้น จากนั้นนําไป
ทําความสะอาดผิวด้วยนํ้ายาทําความสะอาดผิวซึ่ งประกอบด้วยนํ้ายาฟอกผ้าขาว “ไฮเตอร์ ” (มีสารออกฤทธิ์ คือ
sodium hypochlorite 6% w/w) เข้มข้น 5-10% amplicilin 0.25 mg./l. และนํ้ายาล้างจาน 2-3 หยด ทําการ
เปลี่ยนนํ้ายา 3 ครั้ง ครั้ งละ 15 นาที โดยครั้งที่ 1 ใช้น้ าํ ยาที่ มี “ไฮเตอร์ ” เข้มข้น 5 % ครั้งที่ 2 ใช้น้ าํ ยาที่ มี
“ไฮเตอร์” เข้มข้น 10 % และครั้งที่ 3 ใช้น้ าํ ยาที่มี “ไฮเตอร์ ” เข้มข้น 5 % เมื่อครบ 3 ครั้งแล้วนําไปล้างด้วยนํ้ากลัน่
ที่ผา่ นการฆ่าเชื้อแล้ว 2-3 ครั้ง หรื อจนกว่าฟองจะหมด แล้วซับนํ้าให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูที่ผ่านการฆ่าเชื้ อแล้ว
จากนั้นนําตาไปเพาะเลี้ยงในอาหารพื้นฐานสู ตร Murashige & Skoog (MS) ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม
ในห้องเพาะเลี้ยงคือ อุณหภูมิประมาณ 25±2 °C และให้แสงสว่างวันละ 12 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
ทําการตรวจนับการติ ดเชื้ อ การแห้ง และจํานวนตาไม้เที ยมที่ ปลอดเชื้ อ คํานวณเปอร์ เซ็นต์ตาปลอดเชื้ อ
แล้ววิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของเปอร์ เซ็นต์ตาปลอดเชื้ อในแต่ละเดือน หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการ
เกิดยอดและอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน
3. การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่ อการชักนํายอดกระจุก (Multiple shoots production)
ในแต่ ละเดื อนนําตาไม้เที ยมที่ ปลอดเชื้ อมาเพาะเลี้ยงในอาหารชักนํายอดซึ่ งประกอบด้วย
อาหารพื้นฐานสู ตร MS ร่ วมกับ BAP เข้มข้น 5 µM วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design
มีจาํ นวน 4 ซํ้าๆ ละ 5 ตา นําตาไปเพาะเลี้ยงในสภาพเดียวกับข้อ 2 ทําการเปลี่ยนอาหารใหม่ทุกเดือน และเมื่อ
ตามีจาํ นวนยอดกระจุกเฉลี่ยมากกว่า 3 ยอด จะทําการตัดยอดเพื่อขยายจํานวนโดยแยกยอดกระจุกออกเป็ นต้น
เดี่ยวแล้วนําไปเพาะเลี้ยงในอาหารขวดใหม่
บันทึกผลทุกเดือนก่อนการเปลี่ยนอาหารหรื อการตัดขยายยอด (sub-culture) โดยนับจํานวน
ตาที่ติดเชื้อ ตาที่แห้งตาย จํานวนตาที่แตกยอด และจํานวนยอดกระจุก คํานวณค่าเฉลี่ยของจํานวนยอดกระจุก
ต่อตา เปอร์ เซ็นต์ของตาที่แตกยอดกระจุก คํานวณผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้น โดยใช้ผลคูณของ
ค่าเฉลี่ยจํานวนยอดกระจุก/ตา และเปอร์ เซ็นต์ของตาที่แตกยอดกระจุก วิเคราะห์ความแปรปรวนของผลผลิต
ยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น และอุณหภูมิ
เฉลี่ยรายเดือน ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน
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4. การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่ อการชักนําราก (Root Production)
ในแต่ ละเดื อนทําการคัดยอดเที ยมที่ เพาะเลี้ ยงไว้ในอาหารชักนํา ยอด (MS+BAP 5 µM)
ซึ่ งมีความสู งประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร นําไปเพาะเลี้ยงในอาหารชักนําราก ซึ่ งประกอบด้วยอาหารพื้นฐาน
สู ตร MS ร่ วมกับ IBA 2.5 µM วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design มีจาํ นวน 4 ซํ้าๆ ละ
10 ยอด จากนั้นนําไปเพาะเลี้ยงในห้องเพาะเลี้ยงเช่ นเดี ยวกับข้อ 2 เมื่อครบ 45 วัน ตรวจสอบการเกิ ดราก
ของยอดเทียม ลักษณะราก จํานวนราก คิดเปอร์ เซ็นต์การแตกราก วิเคราะห์ความแปรปรวนของการเกิ ดราก
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดรากและอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน และความชื้ น
สัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน
ผลการศึกษา
1. การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่ อการผลิตยอดของต้ นแม่ พนั ธุ์ (Stock plant) ไม้ สะเดาเทียม
การตัดยอดของกล้าไม้เทียมอายุ 1 ปี ในแต่ละเดือนมีผลให้การผลิตยอดแตกต่างกันไป อัตรา
การเจริ ญเติบโตของยอดที่แตกใหม่ และจํานวนยอดเฉลี่ยในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 1) ช่วงที่ยอดมีการเจริ ญเติบโตดีที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์-สิ งหาคม โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ดีที่สุดในเดือนมีนาคม (0.33 ซม./วัน) หลังจากนั้นในช่ วงเดือนกันยายน-ธันวาคม อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ยอดลดลงเป็ น 0.09 0.04 0.05 และ 0.03 ซม./วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
การผลิ ต ยอดของไม้เ ที ย มพบว่ า ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ให้ จ ํา นวนยอดเฉลี่ ย มากที่ สุ ด
(2.1 ยอด/กิ่ ง หรื อ 210 ยอด/100กิ่ ง ) ในขณะที่ เดื อนอื่นๆ มีการแตกยอดเฉลี่ยไม่ต่างกันอยู่ระหว่าง 0.9-1.5
ยอด/กิ่ง และเดือนกันยายนให้ผลผลิตยอดตํ่าสุ ด (72 ยอด/100 กิ่ง)
อัต ราการเจริ ญเติ บ โตเฉลี่ ยของยอดที่ แ ตกใหม่ มีค วามสัมพันธ์อย่า งยิ่งกับอุ ณ หภู มิเฉลี่ ย
รายเดือน (ภาพที่ 1) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของยอดอยู่ในช่วง 29.8-31.3°C ซึ่ งอยู่ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-สิ งหาคม ซึ่ งมีการเจริ ญเติ บโตเฉลี่ยของยอดระหว่าง 0.33-0.16 ซม./วัน ในขณะที่ เดื อนมกราคม
และช่ วงเดื อนกันยายน-ธันวาคม อุณ หภูมิเฉลี่ ยรายเดื อนลดลงอยู่ระหว่าง 26.2-29.2°C และมี ผลให้อตั รา
การเจริ ญเติบโตของยอดเฉลี่ยลดลง เหลือเพียง 0.03-0.1 ซม./วัน เท่านั้น
ตารางที่ 1. ความแปรปรวน (ANOVA) ของอัตราการเจริ ญเติบโตและจํานวนยอดเฉลี่ยต่อเดือนของไม้เทียม
Source of variance

d.f.

Between Groups

11

Within Groups

108

**

Mean square
Growth rate
Ave. No. shoot
0.00852**
1.063**
0.00075**

Significantly difference at 0.05%

69

0.373**

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อขจัดความยากจน”

ตารางที่ 2. ความยาวของยอด จํานวนวัน อัตราการเจริ ญเติบโต จํานวนยอดเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์การแตกยอด
และผลผลิตยอด/100 กิ่ง ของไม้เทียมหลังจากการตัดยอดในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2548

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Growth rate Ave. No. of
(cm./day)
shoots
0.10 cd
1.4 b
0.23 b
2.1 a
0.33 a
1.5 b
0.21 b
1.4 b
0.24 b
1.1 b
0.20 b
1.1 b
0.20 b
1.0 b
0.16 bc
1.0 b
0.09 cd
0.9 b
0.04 d
1.2 b
0.05 d
1.1 b
0.03 d
1.1 b

Average growth rate (cm./day)

Letters (a, b, c, d) in the same row indicate significant differences at p >0.05

Shooting
(%)
100
100
100
80
100
100
100
100
80
100
90
80

0.35

32

0.30

31

0.25

30

0.20

29

0.15

28

0.10

27

0.05

26

0.00

25
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Monthly Temperature (C)

Shoot
Duration
length (cm.) (days)
9.83
94
15.40
67
10.57
32
9.23
43
11.50
48
10.90
54
10.20
51
9.70
60
6.65
71
3.75
91
5.05
93
1.63
64

Month

Shoot
production
140
210
150
112
110
110
100
100
72
120
99
88

Ave growth/day (cm.)
Temp °C

Dec

Month

ภาพที่ 1. ความสัม พัน ธ์ ข องการเจริ ญ เติ บ โตของยอดไม้เ ที ย มโดยเฉลี่ ย และอุ ณ หภู มิเ ฉลี่ ย รายเดื อ น
(r = 0.525** ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99%)
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2. การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่ อการผลิตตาปลอดเชื้อ (Sterile bud)
การศึกษาการทําความสะอาดผิวตาไม้เทียมระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 พบว่า เปอร์ เซ็นต์ตา
ปลอดเชื้อในช่วงเดือนเดียวกันของแต่ละปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) ซึ่ งภายในปี
เดี ยวกัน เปอร์ เซ็นต์ตาปลอดเชื้ อในแต่ละเดื อนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นเพียงบาง
เดือนที่ให้ผลไม่แตกต่างกัน คือ กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และกันยายน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ความแปรปรวน (ANOVA) ของเปอร์เซ็นต์ตาปลอดเชื้อในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2546-2548

**

Source of
variance

d.f.

Between Groups
Within Groups

11
36

Yr. 2003
3426.51**
175.00**

Mean square
Yr. 2004

Yr. 2005

2945.45**
186.11**

3467.424**
179.167**

Significantly difference at 0.05%

ตารางที่ 4

ความแปรปรวน (ANOVA) ของเปอร์เซ็นต์ตาปลอดเชื้ อในช่วงเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2546-2548

Mean
square
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

d.f.
Between Groups Within Groups
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Source of Variance
Between Groups Within Groups
2100.00*
233.33NS
433.33 *
533.33*
308.33 NS
3433.33**
3858.33**
208.33 NS
108.33 NS
1233.33**
2808.33**
2308.33**

**

Significantly difference at 0.01%
*Significantly difference at 0.01%
NS non significant
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511.11*
166.67 NS
122.22 *
100.00*
150.00 NS
91.67**
361.11**
163.89 NS
83.33 NS
166.67**
105.56**
138.89**
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การทําความสะอาดผิวตาไม้เที ยมในแต่ ละเดื อนภายในรอบปี เดี ยวกันมี ความแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5) ในปี พ.ศ. 2546 ช่ วงที่ สามารถผลิตตาปลอดเชื้ อได้ดีคือ ช่ วงเดื อน
มกราคม-มิถุนายน และเดือนธันวาคม จํานวนตาปลอดเชื้ออยูร่ ะหว่าง 47.5-85% ในขณะที่ช่วงเดือนกรกฎาคมพฤศจิ กายน มีการติ ดเชื้ อค่อนข้างสู ง เปอร์ เซ็นต์ของตาปลอดเชื้ อลดลงเหลื อ 0-37.5 เท่านั้น แต่ในปี พ.ศ.
2547 กลับ พบว่ า การผลิ ต ตาปลอดเชื้ อ ให้ผ ลดี เ กื อ บตลอดปี คื อ ช่ ว งเดื อ น กุม ภาพัน ธ์ -พฤษภาคม เดื อ น
กรกฎาคม และช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม สามารถผลิตตาปลอดเชื้ อได้ผลดีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ให้จาํ นวนตาปลอดเชื้ อถึง 65-80% สําหรับในปี พ.ศ. 2548 การผลิตตาปลอดเชื้ อได้ผลดี
ในช่ วงเดื อนมกราคม-พฤษภาคม ให้ตาปลอดเชื้ ออยู่ในช่ วง 55-85% และในช่ วงเดื อนมิ ถุนายน-ธันวาคม
มีจาํ นวนตาปลอดเชื้ อตํ่า (12.5-25%) และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาผลการ
ผลิตตาปลอดเชื้ อของทั้ง 3 ปี แล้ว จะเห็นได้ว่าแนวโน้มที่ สามารถผลิตตาปลอดเชื้ อได้ดีคือ ช่วงต้นปี ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ซึ่ งให้ผลผลิตตาปลอดเชื้ ออยู่ระหว่าง 60-85% ในขณะที่ช่วงเดือนสิ งหาคมจนถึง
เดือนตุลาคมการผลิตตาปลอดเชื้อประสบความสําเร็ จลดตํ่าลง เหลือเพียง 0-35% เท่านั้น
ตารางที่ 5 เปอร์เซ็นต์ตาปลอดเชื้อในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2546-2548
Month

Yr. 2003

Yr. 2004

Yr. 2005

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

85.0 a A
70.0 ab
60.0 bc B
85.0 a A
67.5 abc
62.5 bc
15.0 fg B
25.0 ef
10.0 fg
0.0 g B
37.5 de B
47.5 cd A

40.0 b
65.0 a
80.0 a
65.0 a
60.0 a
7.5 c
67.5 a
12.5 c
2.5 c
35.0 b
70.0 b
65.0 a

55.0 b AB
80.0 a
65.0 ab B
85.0 a A
77.5 a
17.5 c
12.5 c B
25.0 c
12.5 c
20.0 c A
17.5 c C
17.5 c B

B
A
B
A
A
A
A

Letters (a, b, c, d) in the same column indicate significant differences at p >0.05
Letters (A, B, C) in the same row indicate significant differences at p >0.05

ปริ มาณนํ้าฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการทําความสะอาดผิวตาไม้เทียม
จากการศึ กษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2546 ปริ มาณนํ้า ฝนเฉลี่ ย รายเดื อนและการผลิ ต ตาปลอดเชื้ อของไม้เ ที ย ม
มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิ ติ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เป็ นปฏิ ภาคผกผันกับปริ มาณ
นํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน (r = -0.36) (ภาพที่ 2A) ความสําเร็ จในการผลิตตาปลอดเชื้ อสู งในช่วงเดือนมกราคมพฤษภาคม ซึ่ งมีปริ มาณนํ้าฝน 0–169 มม./เดือน จํานวนตาปลอดเชื้อกลับลดลงในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
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350
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R = - 0.360
P > 0.05
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Average monthly rainfall (mm.)

Percentage of steriled bud

A

Yr. 2003
% steriled bud
Rainfall (mm.)
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250

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

200
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R = -0.689
P > 0.05

100
50

Avrerage monthly rainfall (mm.)

Percentage of Steriled bud

B

Yr. 2004
% steriled bud
Rainfall (mm.)

0
Jan
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Jul

Aug

Sep
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Nov
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Month

32
31

80

30
29

R = - 0.318
60 P > 0.05
40
20

28
27

R = 0.318
P > 0.05

26
25

0

Average monthly temperature (c)

100

Percentage of steriled bud

C

Yr. 2005
% steriled bud
Temperature (c)

24
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Month

ภาพที่ 2

ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ตาปลอดเชื้อและปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน
ในปี พ.ศ. 2546-2547 (A และ B) และความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ตาปลอดเชื้อ
มิเฉลี้ า่ยฝนเฉลี
รายเดือ่ยนในปี
(C) าความสะอาดผิวของไม้เทียมเช่นเดียวกับ
ในปี และอุ
2547ณปริหภูมาณนํ
รายเดือพ.ศ.
น มีผ2548
ลต่อการทํ
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ซึ่ งเป็ นช่ ว งที่ ปริ มาณฝนเฉลี่ ย รายเดื อ นเริ่ มสู งขึ้ น เป็ น 52.3-305.7 มม./เดื อน และช่ วงเดื อนพฤศจิ กายนธันวาคม จํานวนตาปลอดเชื้อเริ่ มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ท้ งั 2 เดือนไม่มีฝนตก
ในปี พ.ศ. 2547 ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดื อนและเปอร์ เซ็นต์การปลอดเชื้ อของไม้เที ยมมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เป็ นปฏิภาคผกผันเดียวเช่นกับปี พ.ศ. 2546
(r = -0.689) โดยพบว่าในเดือนมกราคม-พฤษภาคม เป็ นช่วงที่สามารถผลิตตาปลอดเชื้ อได้ดี มีปริ มาณนํ้าฝน
เฉลี่ยรายเดื อนเฉลี่ยค่อนข้างตํ่า (1-109 มม./เดื อน) แต่เมื่อปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยต่อเดื อนเพิ่มสู งขึ้นในช่ วงเดือน
มิถุนายน-กันยายน (235-170.7 มม./เดือน) เปอร์เซ็นต์ตาปลอดเชื้ อลดลง ซึ่ งยกเว้นในเดือนกรกฎาคม และเมื่อ
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยต่อเดื อนในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมลดลง (66.2-0 มม./เดื อน) การผลิตตาปลอดเชื้ อให้
ผลดีข้ ึน (ภาพที่ 2B)
ในปี พ.ศ. 2548 ปั จจัย ที่ มีผลต่ อการทําความสะอาดผิ วของไม้เ ที ย มแตกต่ า งไปจากปี
พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 โดยปั จจัยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดื อนมี ความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จในการผลิตตา
ปลอดเชื้ ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในเชิ งบวก (r = 0.318) โดยพบว่า เปอร์ เซ็นต์
ของตาปลอดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่ งสังเกตได้ในช่วงเดือนมกราคมซึ่ งมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 27°C
มีจาํ นวนตาปลอดเชื้ อ 55% และจํานวนตาปลอดเชื้ อเพิ่มสู งขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ในขณะที่
อุณหภู มิเฉลี่ ยรายเดื อนเพิ่ มขึ้ นเช่ นกัน ต่ อมาช่ วงเดื อนมิ ถุนายน-ธันวาคม จํานวนตาปลอดเชื้ อกลับลดลง
เช่นเดียวกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนที่ลดลง (ภาพที่ 2C)
3. การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่ อการชักนํายอดกระจุก (Multiple shoots production)
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No. of shoot Production/100 explants

การศึ กษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการชักนํายอดกระจุก จากการนําตาไม้เที ยมที่ปลอดเชื้ อมา
เพาะเลี้ยงในอาหารชักนํายอดในเดื อนมกราคม เมษายน มิถุนายน และกันยายน พบว่า การเกิ ดยอดกระจุ ก
มีความแตกต่างกันไปตามเดือนที่นาํ ตาเข้ามาเพาะเลี้ยง (ภาพที่ 3) โดยตาที่นาํ เข้ามาเพาะเลี้ยงในเดือนมกราคม
และเมษายน ให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้นดีกว่าตาที่นาํ เข้ามาเพาะเลี้ยงในเดือนมิถุนายนและเดือน
สิ งหาคม

Month

ภาพที่ 3

ผลผลิ ต ยอดเฉลี่ ย จากชิ้ นส่ ว น 100 ชิ้ น จากตาที่ นํา มาเพาะเลี้ ย งในเดื อนมกราคม เมษายน
มิถุนายน และกันยายน
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ตาที่ นาํ มาเพาะเลี้ยงในเดือนมกราคม ให้จาํ นวยยอดกระจุกเฉลี่ยต่อตา เปอร์ เซ็นต์ตาที่ เกิ ด
ยอดกระจุก และผลผลิตยอดเฉลี่ยจากตา 100 ชิ้น ในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(ตารางที่ 6) ผลผลิตยอดกระจุกในระยะ 3 เดือนแรกค่อนข้างตํ่าและไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติเนื่องจากเป็ นระยะเริ่ มต้น จนกระทัง่ เดือนที่ 3 จํานวนยอดกระจุกเฉลี่ยต่อตาเพิ่มขึ้นมากพอที่จะเริ่ มทําการ
ตัดขยายกอได้ ระยะเวลาในการผลิ ตยอดกระจุกได้ดีที่สุดคื อ เดื อนกันยายน ซึ่ งให้จาํ นวนยอดเฉลี่ ยสู งถึ ง
17.75 ยอด/ชิ้ น มีเปอร์ เซ็นต์ของตาที่ แตกยอดกระจุก 100% ทําให้ได้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ น
สู งสุ ด ถึ ง 1,775 ยอด รองลงมาคื อ เดื อ นสิ งหาคม ให้ผ ลผลิ ต ยอดเฉลี่ ย จากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ น 1,420 ยอด
หลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคม 2547 ถึง มกราคม 2548 การผลิตยอดเฉลี่ยลดลง และให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจาก
ชิ้นส่ วน 100 ชิ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 7)
ตาไม้เที ยมที่ นาํ มาเพาะเลี้ ยงในเดื อนเมษายน ให้ผลใกล้เคี ยงกับการนําตามาเพาะเลี้ยงใน
เดื อนมกราคม โดยให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ น ในแต่ละเดื อนภายในรอบปี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 8) ในช่วง 3 เดือนแรกของการเพาะเลี้ยง (พฤษภาคม-กรกฎาคม) และช่วงเดือน
ตุลาคม 2547-เมษายน 2548 ให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้ นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้ น อยู่ระหว่าง 266.7-765 ยอด การตัดขยายยอดสามารถดําเนิ นการได้ใน
เดื อนที่ 4 ช่วงที่ ให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ นสู งสุ ดคื อ เดื อนสิ งหาคม-กันยายน ให้ผลผลิตยอด
เฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น 1,610 และ 1,430 ยอดตามลําดับ
ตารางที่ 6 ความแปรปรวน (ANOVA) ของจํานวนยอดเฉลี่ย เปอร์ เซ็นต์การเกิดยอด และผลผลิตยอดเฉลี่ย
จากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น ในแต่ละเดือนของไม้เทียม ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยงในเดือนต่างกัน
Month
January
April
June
September
**

Ave. No. shoot

Mean square
% shooting

Shoot Production

11

84.00**

1608.33**

910178.30**

Within Groups

36

5.81**

425.00**

44739.56**

Between Groups

11

66.43**

887.89**

701712.43**

Within Groups

36

9.48**

461.11**

101737.74**

Between Groups

11

48.841**

3203.27**

112581.69**

Within Groups

36

5.61**

280.56**

12912.10**

Between Groups

11

8.18**

442.42**

104932.97**

Within Groups

36

2.11**

161.11**

29889.11**

Source of
variance

d.f.

Between Groups

Significantly difference at 0.05%
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ตารางที่ 7

จํานวนยอดเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น ในแต่ละเดือน
ของไม้เทียม ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547
Month

Ave. No. of shoots
(Shoots/explant)

Shooting percentage
(%)

Feb. 2004

2.85 f

80.0 ab

241.0 ef

Mar. 2004

2.95 f

90.0 ab

273.0 def

Apr. 2004

6.92 de

80.0ab

415.0 cdef

12.14 c

73.33 b

670.05 c

Jun. 2004

3.25 f

45.0 c

168.0 f

Jul. 2004

8.19 d

90.0 ab

735.0 c

Aug. 2004

14.2 b

100.0 a

1,420.0 b

Sep. 2004

17.75 a

100.0 a

1,775.0 a

Oct. 2004

7.9 d

Nov. 2004

6.05 de

100.0 a

605.0 cd

Dec. 2004

5.6 e

100.0 a

560.0 cde

Jan. 2005

4.90 ef

100.0 a

490.0 cdef

May. 2004 *

ตารางที่ 8

95.0 ab

Shoot Production
(Shoots/100 explants)

761.0 c

จํานวนยอดเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น ในแต่ละเดือน
ของไม้เทียม ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547
Month

Ave. No. of shoots
(Shoots/explant)

May. 2004
Jun. 2004
Jul. 2004
Aug. 2004 *
Sep. 2004
Oct. 2004
Nov. 2004
Dec. 2004
Jan. 2005
Feb 2005
Mar 2005
April 2005

4.60 b
3.26 b
5.05 b
17.27 a
14.30 a
5.05 b
5.65 b
7.65 b
7.75 b
5.70 b
6.95 b
6.55 b

Shooting percentage Shoot Production
(%)
(Shoots/100 explants)
75 ab
75 ab
45 b
95 a
100 a
85 a
85 a
100 a
85 a
85 a
85 a
95 a

Letters (a, b, c, d) in the same column indicate significant differences at p >0.05
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411.0 b
266.7 b
352.0 b
1,610.0 a
1,430.0 a
434.0 b
494.0 b
765.0 b
696.0 b
480.0 b
606.0 b
621.0 b
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ตาไม้เที ยมที่ เพาะเลี้ ยงในเดื อนมิ ถุนายนให้ผลผลิ ตยอดในแต่ ละเดื อนแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเช่นกัน ตาที่นาํ มาเพาะเลี้ยงในเดือนนี้ มีเปอร์ เซ็นต์การแตกยอดกระจุกในรอบปี ค่อนข้างตํ่า
กว่าการเพาะเลี้ยงในเดือนอื่น (ตารางที่ 9) ส่ งผลให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้ นค่อนข้างตํ่าไปด้วย
ช่วงที่ ให้ผลผลิตยอดสู งคือ เดื อนมกราคม กุมภาพันธ์ และมิถุนายน ให้ผลผลิตยอดเฉลี่ย 405 416 และ 730
ยอดต่อ 100 ชิ้ นตามลําดับ ในขณะที่เดื อนกรกฎาคมซึ่ งเป็ นช่ วงเริ่ มต้นจะให้ผลผลิตตํ่าสุ ด ส่ วนเดื อนอื่นให้
ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ การตัดขยายยอดสามารถ
ดําเนินการได้เร็ วกว่าการนําตามาเพาะเลี้ยงในเดือนมกราคม และเมษายน
ตารางที่ 9

จํานวนยอดเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น ในแต่ละเดือน
ของไม้เทียม ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547
Month
Jul. 2004
Aug. 2004
Sep. 2004*
Oct. 2004
Nov. 2004
Dec. 2004
Jan. 2005
Feb 2005
Mar. 2005
Apr. 2005
May. 2005
Jun. 2005

Ave. No. of shoots
(Shoots/explant)
1.75 c
12.00 a
13.88 a
5.67 bc
5.03 bc
4.30 bc
4.65 bc
4.60 bc
3.85 bc
4.55 bc
4.55 bc
7.30 b

Shooting percentage Shoot Production
(Shoots/100 explants)
(%)
5d
30 de
20 d
30 de
70 bc
65 bc
85 ab
90 ab
50 cd
70 bc
50 cd
100 a

40.0 d
315.0 bc
277.5 bc
176.7 cd
354.95 bc
280.0 bc
405.0 a
416.0 a
202.0 cd
320.0 bc
229.0 bc
730.0 a

Letters (a b c d) in the same column indicate significant differences at p >0.05

ตาไม้เที ยมที่ นาํ มาเพาะเลี้ ยงในเดื อนสิ งหาคม ให้ผ ลผลิ ตยอดเฉลี่ ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ น
+ในรอบปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน ช่วงเริ่ มต้นเดือนแรก (กันยายน) ให้ผลผลิตยอด
เฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น ตํ่าสุ ดเพียง 185 ยอด (ตารางที่ 10) ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจากเดือนอื่น
เดือนที่ให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้นสูงสุ ดคือ เดือนเมษายน (770 ยอด/100 ชิ้นส่ วน) อย่างไรก็ตาม
ผลผลิ ต ยอดเฉลี่ ย ในเดื อ นเมษายนไม่ แ ตกต่ า งไปจากช่ วงเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2547-สิ งหาคม 2548 อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 10 จํานวนยอดเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น ในแต่ละเดือน
ของไม้เทียม ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยงในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2547
Month

Ave. No. of shoots
(Shoots/explant)

Sep. 2004
Oct. 2004
Nov. 2004 *
Dec. 2004
Jan. 2005
Feb 2005
Mar. 2005
Apr. 2005
May. 2005
Jun. 2005
Jul. 2005
Aug. 2005

2.61 c
4.80 b
5.95 ab
6.00 ab
5.45 ab
6.30 ab
7.05 ab
7.70 a
6.95 ab
7.40 a
7.40 a
6.95 ab

Shooting percentage Shoot Production
(%)
(Shoots/100 explants)
65 b
95 a
100 a
85 a
95 a
95 a
100 a
100 a
100 a
100 a
100 a
85 a

185 c
464 b
595 ab
538 ab
525 ab
601 ab
705 ab
770 a
695 ab
740 ab
740 ab
616 ab

Letters (a, b, c, d) in the same column indicate significant differences at p >0.05

เมื่อเปรี ยบเที ยบการ sub-culture ในแต่ละครั้งของตาที่ นาํ มาเพาะเลี้ยงในฤดูกาลที่ ต่างกัน
พบว่า จํานวนยอดเฉลี่ยต่อตาหรื อต่อชิ้นส่ วน และเปอร์ เซ็นต์ตาที่ แตกยอดกระจุก มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 11-13) ตาที่นาํ เข้ามาเพาะเลี้ยงในเดื อนมิถุนายนให้จาํ นวนยอดเฉลี่ยต่อตาหรื อ
ชิ้นส่ วน และเปอร์ เซ็นต์ของตาที่ แตกยอดกระจุกตํ่ากว่าตาที่ นาํ เข้ามาเพาะเลี้ยงในเดื อนอื่น โดยจะเห็นได้ว่า
sub-culture ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4-8 และ ครั้งที่ 10-11 ให้ท้ งั จํานวนยอดเฉลี่ยต่อตา และเปอร์ เซ็นต์การแตกยอด
กระจุกตํ่าที่สุด
ผลผลิ ตยอดเฉลี่ ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ น ของการ sub-culture แต่ ละครั้ งมี ความแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นการ sub-culture ครั้งที่ 2 3 และ 12 ตาที่นาํ เข้ามาเพาะเลี้ยงในเดือนมิถุนายน
ให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น ในแต่ละครั้งของการ sub-culture ตํ่าสุ ด ในขณะที่ตาที่นาํ มาเพาะเลี้ยง
ในเดื อนอื่ นให้ผลผลิ ตยอดเฉลี่ ยดี กว่า และแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งของการ sub-culture ตาที่ นาํ เข้ามา
เพาะเลี้ยงในเดือนมกราคมให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้นสู งสุ ด เมื่อ sub-culture ครั้งที่ 6-9 (ตารางที่
14) ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ น เป็ น 735 1,420 1,775 และ 761 ยอด ตามลําดับ ในขณะที่ ตา
ที่นาํ มาเพาะเลี้ยงในเดือนเมษายนให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น สู งสุ ดในการ sub-culture ครั้งที่ 1 4
5 และ9 ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ นเป็ น 411 1,610 1,430 และ 696 ยอด ตามลําดับ สําหรับตาที่
นํามาเพาะเลี้ยงในเดือนกันยายน ให้ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น สู งสุ ดในการ sub-culture ครั้งที่ 10
และ 11 ผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น เท่ากัน คือ 740 ยอด
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ตารางที่ 11 วามแปรปรวน (ANOVA) ของจํานวนยอดเฉลี่ย เปอร์ เซ็นต์การเกิ ดยอด และผลผลิตยอดเฉลี่ย
จากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น จากการ sub-culture ในแต่ละครั้งของไม้เทียม ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยงในเดือน
ต่างกัน
Sub-culture
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
**

Source of
variance

d.f.

Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups
Between Groups
Within Groups

3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12

Significantly differences at 0.05%

Ave. No. shoot
5.72**
2.80**
72.04**
9.69**
64.40**
9.45**
121.40**
14.62**
98.17**
7.92**
11.55**
0.84**
74.72**
1.81**
131.62**
0.94**
14.26**
4.96**
5.51**
1.73**
6.75**
1.73**
4.51 ns
2.345 ns
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Mean square
% shooting Shoot Production
3558.33**
94059.67**
808.33**
37160.33**
3500.00**
33915.29ns
316.67**
19658.89 ns
4966.67**
33915.29 ns
536.36**
19658.89 ns
3275.55**
1492802.67**
333.33**
150651.89**
2566.67**
1252905.94**
416.67**
84583.836**
691.67**
156742.67**
175.00**
13315.33**
ns
847122.67**
300.00
26416.67**
116.67 ns
100.00**
1374716.00**
33.33**
10552.67**
2033.33**
269382.67**
283.33**
72222.00**
825.00**
128225.00**
125.00**
19619.67**
2225.00**
188427.67**
58.33**
22733.00**
ns
200.00
38513.00 ns
116.67 ns
32726.33 ns
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ตารางที่ 12 จํานวนยอดเฉลี่ยของไม้เทียมจากการ sub-culture ในแต่ละครั้ ง ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยง
ในเดือนต่างกัน
Sub culture
1 St
2 nd
3 rd
4 th
5 th
6 th
7 th
8 th
9 th
10 th
11 th
12 th

Average No. of shoots (Shoots/explant)
Jan.
2.85 ab
2.95 b
6.92 b
12.14 ab
3.25 b
8.19 a
14.20 a
17.75 a
7.90
6.05 ab
5.60 ab
4.90

Apr.
4.60 a
3.26 b
5.05 b
17.27 a
14.30 a
5.05 bc
5.65 bc
7.65 b
7.75
5.70 ab
6.95 a
6.55

Jun.
1.75 b
12.00 a
13.88 a
5.67 b
5.03 b
4.30 c
4.65 c
4.6 c
3.85
4.55 b
4.55 b
7.30

Letters (a b c d) in the same row indicate significant differences at p >0.05

Sep.
2.61 ab
4.80 b
5.95 b
6.00 b
5.45 b
6.30 b
7.05 b
7.70 b
6.95
7.40 a
7.40 a
6.95

ตารางที่ 13 เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดของไม้เทียมจากการ sub-culture ในแต่ละครั้ง ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยง
ในเดือนต่างกัน
Sub culture
1 St
2 nd
3 rd
4 th
5 th
6 th
7 th
8 th
9 th
10 th
11 th
12 th

Shooting percentage (%)
Jan.
80.00 a
90.00 a
80.00 ab
73.33 a
45.00 b
90.00 a
100.00
100.00 a
95.00 a
100.00 a
100.00 a
100.00

Apr.
75 a
75 a
45 bc
95 a
100 a
85 ab
85
100 a
85 a
85 a
85 b
95

Jun.
15 b
30 b
20 c
30 b
70 ab
65 b
85
90 b
50 a
70 c
50 b
100

Letters (a b c d) in the same row indicate significant differences at p >0.05

80

Sep.
65 a
95 a
100 a
85 a
95 a
95 a
100
100 a
100 a
100 a
100 a
85
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ตารางที่ 14 ผลผลิ ตยอดเฉลี่ ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ นของไม้เที ยมจากการ sub-culture ในแต่ ละครั้ ง
ที่นาํ ตามาเพาะเลี้ยงในเดือนต่างกัน
Sub culture
St

1
2 nd
3 rd
4 th
5 th
6 th
7 th
8 th
9 th
10 th
11th
12th

Shoot production (Shoots/100 explants)
Jan.
Apr.
Jun.
241.00 ab
411.0 a
40.00 c
273.00
266.7
315.00
415.00
352.0
277.50
670.05 b
1,610.0 a
176.70 b
168.00 a
1,430.0 a
354.95 b
735.00 a
434.0 b
280.00 c
1,420.00 a
494.0bc
405.00 c
1,775.00 a
765.0 b
416.00 c
761.00 a
696.0 a
202.00 b
605.00 ab
480.0 bc
320.00 c
560.00 a
606.0 a
229.00 b
490.00
621.0
730.00

Letters (a, b, c, d) in the same row indicate significant differences at p >0.05

Sep.
185.0 ab
464.0
595.0
538.0 b
525.0 b
601.0 ab
705.0 b
770.0 b
695.0 a
740.0 a
740.0 a
616.0

ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการแตกยอดกระจุกของไม้เทียม คือ อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ผลผลิตยอด
เฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ นของตาที่ นาํ มาเพาะเลี้ยงในเดื อนมกราคม มิถุนายน และ กันยายน มีความสัมพันธ์กบั
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (ภาพที่ 4 A C และ D) ผลผลิตยอดเฉลี่ยจาก 100 ชิ้นของ
ตาที่ นาํ มาเพาะเลี้ยงในเดื อนมกราคมมีความสัมพันธ์เป็ นปฏิ ภาคผกผันกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (r =-0.514)
ในขณะที่ ผ ลผลิ ต ยอดเฉลี่ ย จากชิ้ นส่ วน 100 ชิ้ นของตาที่ นาํ มาเพาะเลี้ ย งในเดื อนมิ ถุนายน และกันยายน
มี ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในเชิงบวก (r = 0.317 และ 0.574) สําหรับผลผลิตยอดเฉลี่ยจากยอด
เฉลี่ย 100 ชิ้นของตาที่นาํ มาเพาะเลี้ยงในเดือนเมษายนไม่มีความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน r มีค่า 0.26
(ภาพที่ 4 B)
4. การศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่ อการชักนําราก (Root induction)
การชักนํารากไม้เทียมในรอบปี ให้เปอร์ เซ็นต์การเกิ ดราก จํานวนรากเฉลี่ย/ยอด และความ
ยาวรากเฉลี่ยแตกต่างกันไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 15) การเกิ ดรากของไม้เทียมของค่อนข้างดี
ตลอดปี โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีเปอร์เซ็นต์การแตกรากสูงสุ ดถึง 80% ซึ่ งไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากเดือนอื่น ยกเว้นช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ที่มีการแตกรากค่อนข้างตํ่าเพียง 40-45%
ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม เป็ นระยะเวลาที่ยอดไม้เทียมถูกชักนําให้เกิดรากได้ค่อนข้าง
ดี มีจาํ นวนรากเฉลี่ย 3.8-7.65 ราก/ต้น ในขณะที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน มีจาํ นวนรากเฉลี่ยค่อนข้างตํ่า
เพียง 1.3-1.9 ราก/ต้น และสําหรับความยาวรากเฉลี่ยของยอดไม้เทียมที่เพาะเลี้ยงในอาหารชักนํารากในแต่ละ
เดือนไม่แตกต่างกันมากนัก เดือนกันยายนมีความยาวรากเฉลี่ยสูงสุ ด 1.23 ซม. ซึ่ งไม่แตกต่างไปจากเดือนอื่น
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(A) ความสั ม พัน ธ์ ข องผลผลิ ต ยอดเฉลี่ ย จากชิ้ น ส่ ว น 100 ชิ้ น กับ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายเดื อ น
จากการนําตามาเพาะเลี้ยงในเดือนมกราคม 2547 (r = -0.514** significant at the 0.01 level
(B) ความสัมพันธ์ของผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น กับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน จากการ
นําตามาเพาะเลี้ยงในเดือนเมษายน 2547 (r = -0.26ns significant at the 0.01 level)
(C) ความสัมพันธ์ของผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น กับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน จากการ
นําตามาเพาะเลี้ยงในเดือนมิถุนายน 2547 (r = 0.317** significant at the 0.01 level)
(D) ความสัมพันธ์ของผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น กับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน จากการ
นําตามาเพาะเลี้ยงในเดือนกันยายน 2547 (r = 0.574** significant at the 0.01 level)

ตารางที่ 15 ความแปรปรวน (ANOVA) เปอร์ เซ็นต์การเกิ ดราก จํานวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ ย
ของไม้เทียมจากการชักนํารากในแต่ละเดือน
Source of
variance

d.f.

% Rooting

Between Groups
Within Groups

11
36

768.75**
282.64**

**

Significantly difference at p >0.05
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Mean square
Ave. No. of roots
16.47**
2.25**

Ave. root length
0.15**
0.09**
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ตารางที่ 16

เปอร์เซ็นต์การเกิดราก จํานวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย ของไม้เทียมจากการชักนําราก
ในแต่ละเดือน
Month
Feb. 2004
Mar. 2004
Apr. 2004
May. 2004
Jun. 2004
Jul. 2004
Aug. 2004
Sep. 2004
Oct. 2004
Nov. 2004
Dec. 2004
Jan. 2005

Rooting Percentage
(%)
80.0 a
55.0 abc
45.0 bc
45.0 bc
40.0 c
70.0 ab
60.0 abc
75.0 a
65.0 abc
75.0 a
72.5 ab
75.0 a

Ave. No. Root
(Roots/explant)
1.90 def
1.58 def
1.10 f
1.58 def
1.30 ef
3.68 bcde
3.28 cdef
7.65 a
5.18 bc
3.80 bcd
5.68 ab
3.03 cdef

Letters (a, b, c, d) in the same column indicate significant differences at p >0.05

Average root length
(cm.)
0.63 bc
0.88 abc
0.88 abc
0.68 bc
0.54 c
0.93 abc
0.84 abc
1.23 a
0.91 abc
1.04 abc
0.99 abc
1.09 ab

ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และ มิถุนายน ที่รากมีความยาวน้อยสุ ด โดยเดือนมิถุนายน รากมีความยาว
เฉลี่ยเพียง 0.54 ซ.ม. (ตารางที่ 16)
อุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายในห้องเพาะเลี้ยงเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่ อการเกิ ดรากของยอด
ไม้เที ยม โดยเปอร์ เซ็นต์การเกิดราก จํานวนรากเฉลี่ยต่อยอด และความยาวรากเฉลี่ย มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติกบั อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนภายในห้องเพาะเลี้ยง (ภาพที่ 5 A C และ E) ซึ่ งเป็ นปฏิภาค
ผกผันกัน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เป็ น -0.588 -0.619 และ-0.577 ตามลําดับ แต่ปัจจัยความชื้ นสัมพัทธ์
มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเกิดราก และจํานวนรากเฉลี่ยต่อยอดเท่านั้น โดยเปอร์เซ็นต์การเกิดราก จํานวนรากเฉลี่ย
ต่อยอด มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติกบั ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดื อนภายในห้องเพาะเลี้ยง
โดยผันแปรตามกัน มี ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เป็ น 0.447 และ 0.434 สําหรั บความยาวรากเฉลี่ ย
และความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดื อนไม่มีความสัมพันธ์กนั ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มีค่า เป็ น 0.214
(ภาพที่ 5 F)
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Apr. 2005

May. 2005
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ภาพที่ 5

RH

(B)

Month
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(F)

(A) ความสั ม พัน ธ์ ข องเปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเกิ ด รากของไม้เ ที ย มและอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายเดื อ น
(r = -0.588** significant at the 0.01 level)
(B) ความสัมพันธ์ ข องเปอร์ เ ซ็ นต์การเกิ ดรากของไม้เ ที ยมและความชื้ นสัมพัทธ์ ร ายเดื อ น
(r = 0.447** significant at the 0.01 level)
(C) ความสั ม พั น ธ์ ข องจํ า นวนรากเฉลี่ ย ของไม้ เ ที ย มและอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายเดื อ น
(r = -0.619** significant at the 0.01 level)
(D) ความสั ม พัน ธ์ ข องจํา นวนรากเฉลี่ ย ของไม้เ ที ย มและความชื้ นสั ม พัท ธ์ ร ายเดื อ น
(r = 0.434** significant at the 0.01 level)
(E) ความสั ม พั น ธ์ ข องความยาวรากเฉลี่ ย ของไม้ เ ที ย มและอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายเดื อ น
(r = -0.577** significant at the 0.01 level)
(F) ความสั ม พัน ธ์ ข องความยาวรากเฉลี่ ย ของไม้เ ที ย มและความชื้ น สั ม พัท ธ์ ร ายเดื อ น
(r =0.214ns significant at the 0.01 level)
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สรุ ปผล
จากการศึกษาทดลองอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไม้สะเดาเทียม สรุ ปได้คือ
1. การศึ กษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการผลิตยอดของต้นแม่พนั ธุ์ไม้สะเดาเทียม พบว่าการแตก
ยอดและการเจริ ญเติ บโตของยอดได้ดีในช่ วงต้นปี ระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ ถึงสิ งหาคม ซึ่ งมีอุณหภูมิเฉลี่ ย
รายเดือนอยู่ในช่ วง 29.8-31.3°C โดยในเดือนกุมภาพันธ์ผลิตจํานวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด (2.1 ยอด/กิ่ ง) และ
เดือนมีนาคม เป็ นช่วงที่มีการเจริ ญเติบโตดีที่สุด (0.33 ซม./วัน)
2. การศึกษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการผลิตตาปลอดเชื้ อในรอบ 3 ปี พบว่าความสําเร็ จในการ
ผลิตตาปลอดเชื้ อของแต่เดื อนในรอบปี มีความแตกต่างกัน และเดื อนมกราคมถึงเดื อนพฤษภาคม เป็ นช่ วง
ที่สามารถผลิตตาปลอดเชื้อได้ดี ซึ่ งมีความสัมพันธ์เป็ นปฏิภาคผกผันกับปริ มาณนํ้าฝนรายเดือน
3. การศึกษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการชักนํายอดกระจุก การนําตาไม้สะเดาเทียมมาเพาะเลี้ยง
ในอาหารชักนํายอดใน 4 ระยะ คือ เดือนมกราคม เมษายน มิถุนายน และ กันยายน พบว่า การเกิดยอดกระจุก
มีความแตกต่างกันไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติตามช่ วงเวลาที่ นาํ ตาเข้ามาเพาะเลี้ยง โดยช่ วงเดื อนมกราคม
และเมษายน ให้ผลผลิ ตยอดเฉลี่ยจากชิ้ นส่ วน100 ชิ้ น ดี กว่าช่ วงเดื อนมิถุนายนและเดื อนกันยายน และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบในแต่ละครั้งของการเปลี่ยนอาหารหรื อการตัดขยายยอด (sub-culture) พบว่า ผลผลิตยอดเฉลี่ยจาก
ชิ้นส่ วน 100 ชิ้นของตาที่นาํ มาเพาะเลี้ยงในเดือนทั้ง 4 ระยะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้น
การตัดขยายยอดครั้งที่ 2 3 และ 12 อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนภายในห้องเพาะเลี้ยงมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ
ยิ่งทางสถิติต่อผลผลิตยอดเฉลี่ยจากชิ้นส่ วน 100 ชิ้น
4. การศึกษาอิทธิ พลของฤดูกาลต่อการชักนําราก มีแนวโน้มที่ให้ได้ผลดีในการชักนํารากช่วง
เดือนกรกฎาคม-มกราคม โดยมีให้เปอร์เซ็นต์การเกิดราก จํานวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ย สูงกว่าระยะ
อื่น แต่ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน เป็ นช่วงที่มีการแตกรากค่อนข้างตํ่าเพียง 40-45%
5. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนภายในห้องเพาะเลี้ยงมีอิทธิ พลต่อการชักนําราก
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมีความสัมพันธ์เป็ นปฏิภาคผกผันกับเปอร์ เซ็นต์การแตกราก จํานวนรากเฉลี่ย และ
ความยาวรากเฉลี่ย แต่ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนภายในห้องเพาะเลี้ยงมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิ่ง
ทางสถิติเฉพาะกับเปอร์เซ็นต์การเกิดราก และจํานวนรากเฉลี่ย เท่านั้น
เอกสารอ้ างอิง
ประวิทย์ จิตต์จาํ นงค์ ณัฏฐากร เสมสันทัด และ บัณฑิต โพธิ์ น้อย. 2542. การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อและความผัน
แปรของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในแม่ไม้สะเดา. เอกสารเผยแพร่ ส่ วนวนวัฒนวิจยั สํานักวิชาการป่ าไม้
กรมป่ าไม้. 55 หน้า.
ไพโรจน์ ชัยเลิ ศพงษา และ ปั จจรัตน์ จิ นตนา. 2542. การขยายพันธุ์ไม้สะเดาเที ยมโดยวิธีการเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อ. เอกสารเผยแพร่ ส่ วนวนวัฒนวิจยั สํานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้.
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มนตรี พรหมโชติกุล วินยั โสมณวัตร์ และ ศรัณธร สุ ขวัฒน์นิจกูล. 2540. การทําไม้บางและไม้อดั จากไม้
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การผลิตกล้าไม้ สมุนไพรชนิดยืนต้ นและเถาวัลย์

NURSERY TECHNIQUES FOR MEDICINAL TREES AND CLIMBER
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การศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 5 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นไม้ยืนต้น 4 ชนิ ด และเถาวัลย์ 1 ชนิ ด
ประกอบด้วย ราชดัด (Brucea javanica Merr) มะพอก (Parinari anamense Hence) เถาวัลย์เปรี ยง (Derris
scandens Benth) คงคาเดือด (Arfeuillea arborescens Pierre) และจันทน์แดง (Dracaena loureiri Gagnep)
เทคนิคที่ใช้ในการขยายพันธุไ์ ม้แต่ละชนิดแตกต่างกันไป คือ การตอน การเสี ยบยอด การปักชํา และการเพาะ
เมล็ด ทําการศึกษารายละเอียดขั้นตอนในการขยายพันธุ์และปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของการขยายพันธุ์ของ
พืชสมุนไพรแต่ละชนิด และบรรยายผลการศึกษาไว้แล้ว

คําหลัก: ไม้ราชดัด ไม้มะพอก เถาวัลย์เปรี ยง ไม้คงคาเดือด ไม้จนั ทน์แดง การตอน การเสี ยบยอด
การปักชํา การเพาะเมล็ด
ABSTRACT
Propagation techniques of five medicinal plant species (four trees and one climber) were
studied, including Brucea javanica Merr, Parinari anamense Hence, Derris scandens Benth, Arfeuillea
arborescens Pierre and Dracaena loureiri Gagnep. Marcotting, Tip grafting, Stem Cuttings and seed
propagation were applied. Technique processes and factors affecting the success of propagation methods
were carried out and discussed.

Keywords: Brucea javanica Merr, Parinari anamense Hence, Derris scandens Benth, Arfeuillea
arborescens Pierre, Dracaena loureiri Gagnep, Marcotting, Tip Grafting, Stem Cuttings,
seed propagation
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กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้
สํานักวิจยั การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พชื กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื
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คํานํา
พืชสมุนไพรหมายถึ ง พืชหรื อชิ้ นส่ วนของพื ชที่ ใช้เป็ นอาหาร เครื่ องเทศ ยารั กษาโรค การใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมีประวัติการใช้มายาวนานกว่า 4,500 ปี เริ่ มจากทวีปเอเชี ยคือ ประเทศจีน จากนั้น
การใช้สมุนไพรเพื่อเป็ นยารักษาโรคได้ขยายตัวออกไปทัว่ โลก ประเทศในทวีปยุโรปเป็ นกลุ่มประเทศที่ ใช้
สมุนไพรมากที่ สุด มีมูลค่าจําหน่ ายถึง 162,500 ล้านบาท (กฤษณา,2539 ) หากรวมทุกประเทศในทวีปต่างๆ
แล้วปรากฏชัดว่ามี ความต้องการใช้ส มุนไพรเพิ่ มขึ้ นทุ กปี การใช้ส มุนไพรในปั จจุ บนั มี อยู่ 3 รู ปแบบ คื อ
อาหาร ยา และเครื่ องสําอาง โดยอาจใช้ในลักษณะเป็ นผลิตภัณฑ์จากพืชโดยตรงหรื อสารสกัดจากพื ช ใน
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ส่งเสริ มให้มีการใช้สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มมากขึ้ น เช่ น การใช้ยาสมุนไพรตาม
โรงพยาบาลต่างๆ ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็ นแหล่งที่ มีวตั ถุดิบที่ เป็ นสมุนไพรอยู่มากและมี ศกั ยภาพในการ
พัฒนาวัตถุดิบที่เป็ นสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฉะนั้นหากหากประเทศไทยต้องการเป็ น
ผูผ้ ลิตวัตถุดิบสมุนไพรหรื อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรายสําคัญของโลกควรต้องเร่ งทําการศึกษาใน
ด้านการปลูกสร้างสวนสมุนไพรให้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ไม่
ทําลายสิ่ งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมีและการพัฒนาแบบยัง่ ยืน (กฤษณา, 2542)
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของโครงการวนวัฒ นวิ ธี สํ า หรั บ พื ช สมุ น ไพร(Silvicultural
Research for Medicinal Plant Project) มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของกล้าไม้ที่ได้จากการนําวิธีการ
ขยายพันธุ์ข้ นั พื้นฐานที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และง่ายต่อการปฏิบตั ิมาใช้กบั การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรทั้งที่เป็ นไม้
ยืนต้นจํานวน 4 ชนิ ด คื อ ไม้ราชดัด ไม้มะพอก ไม้คงคาเดื อด ไม้จนั ทน์แดง และพืชสมุนไพรที่ เป็ นเถาวัลย์
จํานวน 1 ชนิ ด คื อ เถาวัลย์เปรี ย ง ซึ่ งพื ชสมุ นไพรทั้ง 5 ชนิ ด นี้ เ ป็ นที่ ยอมรั บในวงการแพทย์แ ผนไทยว่า มี
สรรพคุณสามารถรักษาอาการของโรคต่างๆ ได้หลายชนิ ด (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 2535 ภาควิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์ 2538) โดยวิธีการขยายพันธุ์ท้ งั แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเพื่อผลิตกล้าไม้สมุนไพรที่ใช้ใน
การปลูกสร้างสวนสมุนไพรให้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง อันจะบังเกิดเป็ นผลผลิตสมุนไพรได้เพียงพอต่อ
ความต้องการบริ โภค ทดแทนการเก็บหาจากป่ าธรรมชาติที่นบั วันจะมีเหลือลดน้อยลงทั้งชนิ ดและจํานวนจน
น่ า เป็ นห่ ว งต่ อ การสู ญ พัน ธุ์ ไ ปจากแหล่ ง ธรรมชาติ เ หมื อ นในอดี ต ที่ ผ่ า นมา และในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้
ดําเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา
วิธีการศึกษา
1. การขยายพันธุ์ไม้ ราชดัดโดยการตอนกิง่ (Marcotting of Brucea javanica Merr)
เริ่ มดําเนิ นการศึ กษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2545 โดยคัดเลือกต้นไม้ราชดัดในป่ าธรรมชาติ
บริ เวณที่เป็ นรอยต่อระหว่างป่ าดิบแล้งและป่ าเต็งรัง ที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ แข็งแรงและไม่มีโรคแมลงเข้าทําลาย
จํานวน 5 ต้น ดําเนิ นการตอนกิ่งในเดือนมิถุนายน 2545 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่อากาศเริ่ มชุ่มชื้ นและมีฝนตกสมํ่าเสมอ
(พฤษภาคม–กรกฎาคม) เลือกตอนกิ่ งจากทุกตําแหน่ งของเรื อนยอดที่มีอายุประมาณ 8-12 เดื อน และมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9–1.0 เซนติเมตร ยาว 30-35 เซนติเมตร ต้นละ 10 กิ่ง แล้วทําเครื่ องหมายติดไว้ทุกกิ่ง ทุกกิ่ง
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ถูกควัน่ และลอกเปลือกออกโดยรอบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร จากนั้นใช้สารละลายเร่ งการเกิดราก Seradix
No.3 (ชื่อการค้า) 0.8% IBA ทารอบรอยควัน่ และลอกเปลือกออกแล้วจํานวน 5 กิ่ง ทิ้งไว้ให้แห้ง ส่ วนอีก 5 กิ่ง
ไม่ทาสารเร่ งราก ขั้นสุ ดท้ายใช้มะพร้าวที่อุม้ นํ้าพอชื้ นบรรจุในถุงพลาสติกขนาด 4x6 นิ้ว หุ ม้ รอบรอยควัน่ ทั้ง
10 กิ่ ง ผูกเชื อก 2 เปราะหัว-ท้าย ทิ้งไว้ประมาณ 60 วันจึ งทําการตรวจสอบการเกิดรากของกิ่ งตอน (อภิสิทธิ์
และคณะ 2532)
2. การขยายพันธุ์ไม้ มะพอกโดยการเสี ยบยอด (Tip grafting of Parinari anamense Hance)
เริ่ มดําเนินการศึกษาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2545 โดยคัดเลือกต้นมะพอกในป่ าเต็งรังที่
ผลแก่สุกร่ วงหล่นหมดต้นแล้วและกิ่ งปลายยอดแต่ละกิ่งมีใบปลายสุ ดขยายใหญ่ได้ขนาดตามปกติ แต่สีของ
หลังใบยังเป็ นสี เขียวอ่อน และปลายยอดอ่อน (terminal Buds) ยังเป็ นตุ่ม ต้นมะพอกมีลกั ษณะสมบูรณ์ และ
แข็งแรงไม่ มีโรคและแมลงเข้าทํา ลาย ขนาดความสู งและเส้นผ่า ศูนย์เรื อนยอดใกล้เคี ย งกันจํา นวน 4 ต้น
วิธีการเตรี ยม scion และ stock การเสี ยบยอดดําเนิ นการในเดื อนมิ ถุนายน 2545 ในการเลือกกิ่ งมาทําเป็ น
Scion นั้นโดยการเลือกกิ่ งลักษณะที่ มีใบปลายสุ ดขยายใหญ่ได้ขนาดตามปกติ แล้ว แต่สีของหลังใบยังเป็ นสี
เขียวอ่อนและปลายยอดอ่อน (terminal Buds) ยังเป็ นตุ่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3 มิลลิเมตร ตัดให้เหลือ
ความยาวจากปลายยอดสุ ดมาถึงโคนกิ่งประมาณ 6-8 เซนติเมตร เหลือใบไว้ 3-4 คู่และตัดใบออกครึ่ งหนึ่ งเพื่อ
ลดการคายนํ้า(Hartman และ Kester 1972) ส่ วนโคนกิ่งตัดเป็ นรู ปลิ่มลาดยาวทั้งสองด้าน จากต้นมะพอกที่
เลื อกไว้ท้ งั 4 ต้น จํานวนต้นละ 10 กิ่ ง ส่ วน stock ใช้กล้าไม้มะพอกที่ เพาะชําเตรี ยมไว้แล้วอายุ 18 เดื อน
ตัดส่ วนยอดให้เหลื อโคนยาวประมาณ 10-12 เซนติ เมตร แล้วผ่าลงที่ ก่ ึ งกลางหน้า ตัดของตอลึ กประมาณ
3-3.5 เซนติ เมตร จากนั้นใช้ส่วนของ scion ที่ เตรี ยมไว้แล้วข้างต้นเสี ยบลงไปในรอยผ่า (tip grafting) ของ
stock จัดให้ส่วน cambium ของ scion และ stock ตรงกัน เสร็ จแล้วใช้แถบพลาสติกพันรัดให้ scion และ stock
ประกบติดกันให้แน่น เสร็ จแล้วรดนํ้าที่โคน stock ให้ดินชุ่มชื้น เมื่อสังเกตเห็นว่าดินชุ่มนํ้าดีแล้วให้นาํ ต้นกล้า
มะพอกที่เสี ยบยอดแล้วลงจัดเรี ยงในถุงพลาสติ กใสขนาด 46x66 เซนติ เมตร ถุงละ 5 ต้น แล้วนําไปวางใน
เรื อนเพาะชําพลางแสง 70% โดยไม่ตอ้ งเปิ ดออกรดนํ้า เมื่อครบ 60 วันหรื อสังเกตเห็นว่า scion ยังสดและเริ่ ม
ผลิยอดอ่อนให้เปิ ดขยายปากถุงพลาสติกที่หุม้ ให้อากาศผ่านเข้าออกได้เพียงเล็กน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ หรื อ
เห็นว่า scion เริ่ มปรับตัวกับอากาศภายนอกได้แล้วจึ งเปิ ดปากถุงที่หุม้ ให้กว้างได้ตามปกติ ตรวจสอบผลของ
การเสี ยบยอดหลังจากเปิ ดถุงที่ หุม้ แล้ว 4 สัปดาห์ หากพบว่าส่ วนของ scion มีอาการเหี่ ยวแสดงว่าการเสี ยบ
ยอดต้นนั้นล้มเหลว
3. การขยายพันธุ์เถาวัลย์ เปรียงโดยการตัดปักชํา (Stem cutting of Derris scandens Benth.)
ต้นเถาวัลย์เปรี ยงที่ใช้การการตัดปั กชําได้ทาํ การคัดเลือกจากในป่ าดิบแล้งของท้องที่อาํ เภอ
วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา โดยคัดเลือกต้นที่มีความสมบูรณ์ ไม่ปรากฏโรคแมลงเข้าทําลาย การตัดเถาไป
ปั กชําเริ่ มเมื่อเดื อนมีนาคม 2546 ซึ่ งเป็ นต้นฤดูฝน (Simsiri 1991) ฉะนั้นในการศึ กษาครั้งนี้ จึงเลือกเฉพาะ
ขนาดของเถาที่พอเหมาะและพิจารณาแล้วเห็นว่าสะดวกต่อการปฏิบตั ิ งานในการตัดปั กชําที่ตอ้ งการผลิตใน
ปริ มาณมาก และเถาที่ใช้ในการปักชําเป็ นเถาที่มีอายุประมาณ 2-3 ปี มาจากต้นเถาวัลย์เปรี ยงต้นเดียวกัน เถาที่
ตัดมาได้แล้วทําการแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่คือ เถาที่มีรากงอกจากข้อที่เลื้อยไปตามผิวดิ น และเถาที่ยงั ไม่มี
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รากงอก (ภาพที่ 1) แต่ละกลุ่มแบ่ งออกตามขนาดความโตของเส้นผ่าศูนย์กลางส่ วนโคนของเถา (proximal
end) จํานวน 3 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0-4.5 มิลลิเมตร 4.6-5.5 มิลลิเมตร และ 5.6-6.5 มิลลิเมตร
ตามลําดับ และแต่ละขนาดความโตของเส้นผ่าศูนย์กลางส่ วนโคนตัดแบ่งเป็ นท่อนยาว 15 20 และ 30 ซ.ม.
ตามลําดับ เมื่อได้เถาหรื อลําต้นตามขนาดและจํานวนที่ตอ้ งการแล้วทําการตัดแต่งโดยใช้มีดลิดใบออกจากเถา
ทั้งหมดคงเหลือเฉพาะรากฝอยของเถากลุ่มที่ มีรากฝอยเท่านั้น ส่ วนโคนของท่อนเถาที่ จะนําไปปั กชําใช้มีด
หรื อ กรรไกรตัด ให้เ ป็ นรอยแผลเรี ย บและเฉี ย งเล็ก น้อ ย รากฝอยที่ ย าวเกิ นไปตัด แต่ งให้เ หลื อความยาว
พอเหมาะที่จะไม่เป็ นอุปสรรคในการปั กชํา (ภาพที่ 2) ใช้ทรายละเอียดเป็ นวัสดุปักชํา (rooting medium) ใน
กระบะเพื่อช่วยในการอุม้ นํ้ารักษาความชุ่มชื้นในขณะปักชํา และพยุงเถาขณะทําการปักชํา ภายใต้เรื อนเพาะชํา
ที่ พ รางแสงประมาณ 70% รดนํ้า วันละ 3 ครั้ ง เช้า -บ่ า ย-เย็น เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ จึ งขุด เถาที่ ปักชํา ขึ้ นมา
ตรวจสอบการเกิ ดราก และนําเถาที่งอกแล้ว (rooted cuttings) ไปย้ายชําลงถุงขนาด 5x8 นิ้ ว เพื่อตรวจสอบ
อัตราการรอดตายหลังการย้ายชํา 90 วัน

ภาพที่ 1 เถาของเถาวัลย์เปรี ยงก่อนตัดแต่งให้ ภาพที่ 2 เถาของเถาวัลย์เปรี ยงที่ตดั แต่งแล้วพร้อมที่
ได้ ข นาดที่ จะนํ า ไปปั กชํ า ในเถา
จะนําไปปักชําในกระบะทราย (A) เถาที่มี
เดียวกันมีท้ งั ส่ วนที่มีรากฝอยและไม่มี
รากฝอย (B) เถาที่ไม่มีรากฝอย
รากฝอย
4. การเพาะชํ ากล้ าไม้ คงคาเดือด (Potted planting stock producing for Arfeuillea
arborescens Pierre)
4.1 การตรวจสอบการงอกของเมล็ด เนื่ องจากผลไม้คงคาเดือดเป็ นผลชนิ ดแห้ง (dry fruit)
เมื่อแก่ พร้อมทั้งมีน้ าํ หนักเบา กระแสลมพัดพาปลิวไปได้ไกล จึงได้ทาํ การเก็บผลทั้งที่เห็นว่าแห้งแล้วแต่ยงั อยู่
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บนต้นกับผลที่ร่วงหล่นบนดินใต้ตน้ เอาเปลือกหุ ม้ เมล็ดออก แล้วมาทดลองเพาะเปรี ยบเทียบในเวลาเดียวกัน
เพื่อตรวจสอบอัตราการงอก วัสดุที่ใช้เพาะประกอบด้วยทรายหยาบผสมขี้เถ้าแกลบในอัตราส่ วน 1:1 ใส่ ใน
กระบะพลาสติกขนาด 9x26x34 เซนติเมตร กลบทับด้วยทรายหยาบบางๆ ทั้งหมดดําเนิ นการในเรื อนกระจก
แบบเปิ ดภายใต้ตาข่ายพรางแสงแดด 70%
4.2 การศึกษาการเจริญเติบโตของกล้ าไม้ ดําเนินการทดลองในเรื อนกระจกแบบเปิ ดภายใต้
ตาข่ายพรางแสงแดด 70% ในการศึกษาการเจริ ญเติบโตของกล้าไม้คงคาเดือดได้ยา้ ยชํากล้าไม้ลงในภาชนะ 2
ประเภท คือในถุงพลาสติกสี ดาํ ขนาด 4x6 นิ้ว (ความจุ 363 ลูกบาศก์เซนติเมตร) และขนาด 5x8 นิ้ว (ความจุ
779 ลูกบาศก์เซนติเมตร) และกล้าไม้ที่ยา้ ยชําลงกระบะเพาะชําขนาดความจุ 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร (V-160)
และขนาดความจุ 210 ลูกบาศก์เซนติเมตร (V-210) โดยใช้วสั ดุเพาะที่เป็ นส่ วนผสมของ ดิน ขี้เถ้าแกลบ ทราย
หยาบ และปุ๋ ยหมัก ในอัตราส่ วน 4:2:1:1 (โครงการวิจยั และฝึ กอบรมการปลูกสร้างสวนป่ า 2532 ) อัตราความ
หนาแน่นในการจัดเรี ยงกล้าไม้ต่อหน่วยพื้นที่กาํ หนดให้การจัดเรี ยงถุงขนาด 4x6 นิ้ว 5x8 นิ้ว กระบะ V-160
และ V-210 จัดเรี ยงในอัตราความหนาแน่ น 225 169 289 และ 272 ต้น/ ตารางเมตร การย้ายชํากล้าไม้ลง
ปลูกในภาชนะใช้กล้าไม้อายุ 6 วันหลังงอกจากเมล็ด ซึ่ งเป็ นกล้าไม้ที่ยงั ไม่มีใบจริ ง การบํารุ งรักษากล้าไม้ รด
นํ้าวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อกล้าไม้อายุ 1 เดือน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5 ต้นละ 1 กรัม เดือนละครั้ง การตรวจวัด
การเจริ ญเติบโตจะทําการตรวจวัดความสู ง (total height; Ht.) และความโตเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับคอ
ราก (diameter of stem at root collar: DRC) ทุกสัปดาห์เป็ นเวลา 4 เดือน เมื่อครบกําหนดตรวจนับอัตราการ
รอดตายของกล้าไม้ สุ่ มตรวจนํ้าหนักแห้งของกล้าไม้ ตรวจสอบ shoot/root ratio และตรวจสอบการกระจาย
ของกล้าไม้แต่ละขนาด (โดยใช้ความสูงเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งขนาดกล้าไม้)
Gagnep)

5. การเพาะชํากล้ าไม้ จันทน์ แดง (Potted planting stock producing for Dracaena loureiri

5.1 การตรวจสอบการงอกของเมล็ด เนื่ องจากจันทน์แดงเมื่อแก่และสุ กงอมจะร่ วงหล่นได้
ง่าย เมื่อตกถึงพื้นดิ นจะยากต่อการเก็บเพราะผลมีขนาดเล็ก และปั ญหาอีกประการหนึ่ งคื อ เมื่อผลสุ กนกที่กิน
ผลไม้จะชอบกิ นมาก จึ งต้องเก็บผลสุ กที่ อยู่บนต้นซึ่ งจะได้จาํ นวนมากกว่า การเก็บผลสุ กได้ดาํ เนิ นการเมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เมื่อได้ผลสุ กมาแล้วนําไปแช่น้ าํ ในภาชนะแล้วใช้มือบีบผลแยกเอาเนื้ อหุ ม้ เมล็ดออก
จากนั้นล้างแยกเอาเนื้อหุม้ เมล็ดออก เมล็ดที่ได้นาํ ไปเกลี่ยผึ่งลมไว้ในที่ร่มประมาณ 3-4 ชัว่ โมง เมื่อตรวจสอบ
พบเมล็ดแห้งดีแล้วจึงนําไปเพาะ วัสดุที่ใช้เพาะประกอบด้วยทรายหยาบผสมขี้เถ้าแกลบในอัตราส่ วน 1:1 ใส่
ในกระถางพลาสติ กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติ เ มตร ดําเนิ นการในเรื อนเพาะชําภายใต้ตาข่ ายพราง
แสงแดด 70%
5.2 การศึ กษาการเจริ ญเติบโตของกล้ าไม้ ดําเนิ นการทดลองในเรื อนเพาะชําภายใต้ตาข่าย
พรางแสงแดด 70% ในการศึ กษาการเจริ ญเติ บโตของกล้าจันทน์แดงเพื่อความสะดวกและง่ายแก่การจัดหา
ภาชนะในการย้ายชํา จึงได้ยา้ ยชํากล้าไม้ลงในภาชนะ 2 ขนาดที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปในหน่วยงานการเพาะชํากล้า
ไม้ของทางราชการและเอกชนคื อ ใช้ถุงพลาสติ กสี ดาํ ขนาด 4x6 นิ้ว (ความจุ 363 ลูกบาศก์เซนติเมตร) และ
ขนาด 5x8 นิ้ว (ความจุ 779 ลูกบาศก์เซนติเมตร) ใช้วสั ดุเพาะที่เป็ นส่ วนผสมของดิน ขี้เถ้าแกลบ ทรายหยาบ
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และปุ๋ ยหมัก ในอัตราส่ วน 4:2:1:1 (โครงการวิจยั และฝึ กอบรมการปลูกสร้ างสวนป่ า 2538) อัตราความ
หนาแน่นในการจัดเรี ยงกล้าไม้ต่อหน่วยพื้นที่กาํ หนดให้การจัดเรี ยงถุงขนาด 4x6 นิ้ว และ 5x8 นิ้ว จัดเรี ยงใน
อัตราความหนาแน่น 225 และ 169 ต้น/ ตารางเมตร. การย้ายชํากล้าไม้ลงปลูกในภาชนะใช้กล้าไม้อายุ 60 วัน
หลังงอกจากเมล็ด ซึ่ งเป็ นกล้าไม้ที่มีใบจริ งประมาณ 3-4 ใบ (ภาพที่ 3 )

ภาพที่ 3 กล้าจันทน์แดง อายุ 60 วัน เป็ นกล้าที่มีขนาดเหมาะแก่การย้ายชํา
การบํารุ งรักษากล้าไม้ รดนํ้าวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อกล้าไม้อายุ 1 เดือน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5
ต้นละ 1 กรัม เดื อนละครั้ง การตรวจนับจํานวนใบ (เนื่ องจากจันทน์แดงในระยะกล้าไม้มีการพัฒนาลําต้นค่อนข้าง
ล่าช้าและไม่เด่นชัด จึ งไม่สะดวกต่อการตรวจวัดลําต้น การนับจํานวนใบนับเฉพาะใบที่ ยงั เขียวสด) และความโต
เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับคอราก (diameter of stem at root collar: DRC) ทุก 1 สัปดาห์เป็ นเวลา 6 เดื อน เมื่อครบ
กําหนดตรวจนับอัตราการรอดตายของกล้าไม้ สุ่ มตรวจนําหนักแห้งของกล้าไม้ ตรวจสอบ shoot/root ratio และ
ตรวจสอบการกระจายของกล้าไม้แต่ละขนาด (โดยใช้ DRC เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งขนาดกล้า)

ผลการศึกษา
1. การขยายพันธุ์ไม้ ราชดัดโดยการตอนกิง่
การตอนกิ่ งไม้ราชดัดในช่ วงฤดูฝน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) และสารเร่ งรากให้ผลการเกิ ด
รากของกิ่งตอนจากทุกต้นเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ ให้ค่าเฉลี่ยการเกิดราก 96% และจํานวนรากเฉลี่ย 9.6 รากต่อ
กิ่ง ให้ผลแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.05) กับกิ่งตอนที่ ไม่ได้ใช้สารเร่ งราก ที่ให้ผลการเกิ ดราก
เฉลี่ย 60% และจํานวนรากเฉลี่ย 5.4 รากต่อกิ่ง (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับผลการศึกษาของอภิสิทธิ์ (2532) ที่
ทําการศึกษาการตอนกิ่งไม้กระถินณรงค์พบว่า ในฤดูฝนจะเกิดรากและมีจาํ นวนรากมากกว่ากิ่งตอนในฤดูแล้ง
และกิ่งตอนที่ใช้สารเร่ งราก Seradix No.3 จะให้ผลการเกิดรากและจํานวนรากดี กว่าด้วย ซึ่ งลักษณะดังนี้ จะ
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เป็ นไปตามสรี ระวิทยาของต้นพืช เพราะจากผลการศึกษาของ Gurumurti และ Bhandari (1988) พบว่าการเกิด
callus ของกิ่งจากต้นไม้ที่กาํ ลังออกดอกนั้นเป็ นช่วงที่พืชมีความแก่ (characteristic of mature trees) ส่ วนต่างๆ
ของพืชจึงมีลกั ษณะหยุดชะงักการเสริ มสร้างด้านอื่นๆ แต่มาเพิ่มการสร้างตาดอก (flower buds) ประมาณ
เดือนมกราคม ไม้ราชดัดจะมีตาดอกจนถึงดอกบานประมาณเดื อนกุมภาพันธ์–มีนาคม ติดเป็ นผลอ่อนตั้งแต่
ปลายเดื อนมี นาคม ฉะนั้นต้นไม้ราชดัดจึ งไม่พร้ อมที่ จะเสริ มสร้ างความเจริ ญเติ บโตทางด้านอื่ น เพราะอยู่
ในช่วงที่กาํ ลังผลิตดอกออกผล และค่าเฉลี่ยของการเกิดรากของกิ่งตอนของต้นไม้ราชดัดแต่ละต้นก็ไม่มีความ
แตกต่างทางด้านสถิติ (p = 0.05)
ตารางที่ 1 ผลการเกิดรากกิ่งตอนของไม้ราชดัด เปรี ยบเทียบระหว่างต้น
ต้ นที่
1
2
3
4
5
เฉลีย่

ใช้ Seradix No. 3
ไม่ ใช้ Seradix No. 3
% การเกิดราก จํานวนราก/กิง่ % การเกิดราก จํานวนราก/กิง่
100
9
60
6
80
9
40
5
100
10
80
6
100
9
60
5
100
11
60
5
96
9.6
60
5.4

2. การขยายพันธุ์ไม้ มะพอกโดยการเสี ยบยอด
การทดลองเสี ยบยอดไม้มะพอกโดยนํากิ่งจากต้นที่เคยติดดอกออกผลแล้วจากป่ าธรรมชาติ
มาเสี ยบ (tip grafting) บนต้นกล้าไม้มะพอกอายุ 18 เดือน ปรากฏว่า scion จากแต่ละต้นให้ผลของความสําเร็ จ
ในการเสี ยบยอดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.05) กล่าวคื อ เมื่อต้นที่ เสี ยบยอดอายุ 12 สัปดาห์
(ภาพที่ 4) ให้ผลสําเร็ จของการเสี ยบยอดสู งถึง 100% และต้นที่ต่าํ สุ ด คือ 70% (ตารางที่ 2) การทดลองครั้งนี้
เป็ นศึ กษาเบื้ อ งต้นเพื่ อรวบรวมข้อมูลพื้ นฐานที่ จะนํา ไปทํา การขยายผลของการทดลองต่ อไป เป็ นต้นว่า
การศึกษาเกี่ยวกับอายุและขนาดของ scion และ stock ควรมีการศึกษาคัดเลือกให้เหมาะสมที่สุด ซึ่ งทั้งนี้ จะเป็ น
ผลดีในระยะยาวในด้านการพิจารณาที่ จะนําผลของต้นเสี ยบยอดไปปลูกขยายในพื้นที่ ขนาดใหญ่ ซึ่ งผลจาก
การเสี ยบยอด ติดตา ต่อกิ่งของพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ประสบผลสําเร็ จในระยะแรกแต่ต่อมาเมื่อมีอายุมากขึ้นจะ
แสดงอาการต่อต้านเนื้ อเยื่อต่างต้น (Incompatibility) ระหว่าง scion และ stock เช่น การเจริ ญเติบโตของ scion
กับ stock ไม่สมั พันธ์กนั พืชบางชนิด scion โตเร็ วแต่ stock กลับแคระแกรน หรื อ stock โตเร็ วแต่ scion โตช้า
อันเป็ นผลจากการที่ stock ส่ งถ่ายธาตุอาหารไปเลี้ยง scion ได้นอ้ ย เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นผลเสี ยในแง่เศรษฐกิจที่
ลงทุ นดํา เนิ นการไปแล้ว เมื่ อถึ งอายุข องต้นไม้ที่ ควรจะสามารถเก็บเกี่ ย วผลิ ตผลได้แ ล้ว กลับ ได้รับ ความ
เสี ยหายจากสิ่ งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ฉะนั้นอุปสรรคในลักษณะนี้ ที่เกิ ดกับพืชชนิ ดหนึ่ งเป็ นกรณี ศึกษาที่ควรจะ
สามารถนําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาให้กบั พืชอีกชนิดหนึ่งอันจะเป็ นผลดีแก่การขยายพันธุ์พืชต่อไป
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(B)

(A)
ภาพที่ 4

ต้นกล้าที่เสี ยบยอดเพิ่งนําออกจากถุงควบคุมความชื้นหลังจากหุม้ อยูใ่ นถุง 60 วัน (A) เมื่ออายุ 12
สัปดาห์หลังจากออกจากถุงหุม้ scion เริ่ มแตกยอดใหม่ในสภาพที่สมบูรณ์ (B)

ตารางที่ 2

ผลของการเสี ยบยอดไม้มะพอกบนกล้าไม้อายุ 18 เดือน
แม่ ไม้ ต้นที่
1
2
3
4
เฉลีย่

อัตราการรอดตาย
4 สั ปดาห์ 8 สั ปดาห์ 12สั ปดาห์
100
100
90
100
100
100
80
70
70
100
90
90
95
90
87.5

3. การขยายพันธุ์เถาวัลย์ เปรียงโดยการตัดปักชํา
การตัดปักชําเถาของเถาวัลย์เปรี ยงในช่วงตอนต้นของฤดูฝน (มีนาคม-พฤษภาคม) โดยไม่ใช้
สารเร่ งรากในการปักชําทุก treatment ให้ผลดังแสดงในตารางที่ 3 ทั้งเถาที่มีและไม่มีรากฝอยสามารถปั กชําให้
ออกรากใหม่ได้ แต่เถาที่มีรากฝอยมีความสามารถในการเกิดรากใหม่อตั ราเฉลี่ยแตกต่างไปจากเถาที่ไม่มีราก
ฝอยอย่างมีนยั สําคัญ (p=0.05) ทุกขนาดความโตและขนาดความยาวของเถาที่ใช้ในการปั กชํา โดยเถาที่มีราก
ฝอยมีอตั ราการเกิดรากใหม่หลังปั กชํา 6 สัปดาห์ ตั้งแต่ 80-100% ในขณะที่เถาไม่มีรากฝอยให้อตั ราการเกิ ด
รากน้อยกว่า คื อ 40-78% เท่านั้น และจํานวนรากที่ เกิ ดใหม่เฉลี่ ยต่อเถาจากการปั กชําเถาทั้ง 2 กลุ่มมี ความ
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แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p=0.05) เถาปักชําที่มีรากฝอยให้อตั ราการเกิดรากเฉลี่ย 18-29 ราก/เถา และเถาปั กชํา
ที่ไม่มีรากฝอยให้อตั ราการเกิดรากเฉลี่ย 5-12 ราก/เถา
ตารางที่ 3

การเกิดรากของการตัดปักชําเถาวัลย์เปรี ยง และอัตราการรอดตายหลังการย้ายชํา 90 วัน

ลักษณะของเถา

ขนาด φ
(มม.)
3.0-4.5

เถามีรากฝอย

4.6-5.5

5.6-6.5

3.0-4.5

เถาไม่มีรากฝอย

4.6-5.5

5.6-6.5

ความยาวราก การเกิดราก
(ซม.)
(%)
15
91.7
20
93.3
30
96.0
15
91.7
20
95.0
30
95.0
15
81.7
20
96.7
30
100.0
15
60.0
20
66.7
30
45.0
15
66.7
20
78.3
30
71.7
15
63.3
20
43.3
30
46.7

จํานวนราก อัตรารอดตาย
เฉลีย่ /เถา
หลังย้ ายชํา
22
100
23
100
21
100
24
100
26
100
26
100
18
100
27
100
29
100
7
100
9
100
5
100
8
100
12
100
11
100
7
100
6
100
5
100

เป็ นที่น่าสังเกตว่าในการปักชําครั้งนี้กลุ่มของเถาที่มีรากฝอยก่อนการปั กชําจะมีอตั ราการเกิด
รากใหม่และปริ มาณรากเฉลี่ยต่อเถาสู งกว่ากลุ่มที่ ไม่มีรากฝอยก่อนการปั กชําค่อนข้างมาก และในการปั กชํา
เถาทั้ง 2 กลุ่ม ระหว่างสัปดาห์ที่ 2-3 มีการพัฒนาหน่ออ่อน (adventitious buds) เป็ นส่ วนใหญ่จากด้านข้างของ
เถาปั กชําไปพร้อมกับการพัฒนารากใหม่ Hartmann และ Kester (1972) ได้ให้ขอ้ สังเกตว่าในการปั กชําที่ใช้
ราก (root cutting) เป็ นท่อนพันธุ์ (cutting material) นั้น พบว่า รากจากต้นที่มีช่วงอายุ 2-3 ปี จะให้ผลในการ
พัฒนารากใหม่ได้ดีกว่ารากที่นาํ มาจากต้นไม้ที่มีอายุแก่กว่า โดยเฉพาะเมื่อมีการปั กชําในช่วงต้นฤดูฝน ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่าการใช้ประโยชน์จากอาหารที่สะสมอยูใ่ นรากจากต้นไม้ที่มีอายุนอ้ ยสามารถนํามาใช้ในการพัฒนา
รากใหม่และยอดใหม่ได้ดีกว่ารากจากต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า ในทํานองเดียวกันเมื่อนําเถาที่มีรากฝอยอยู่ก่อน
แล้วไปปักชําจึงสามารถงอกรากใหม่และให้ปริ มาณรากมากกว่าด้วย ทั้งนี้ สอดคล้องกับเหตุผลดังกล่าวแล้วว่า
เถาที่มีรากฝอยมีพ้ืนที่สาํ รองสําหรับเก็บอาหารสะสมสามารถนําไปพัฒนาการเกิดรากและยอดใหม่ได้มากกว่า
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เถาที่ไม่มีรากฝอย หากพิจารณาถึงความยาวของเถาทุกขนาดทั้ง 2 กลุ่มที่ใช้ในการปั กชําครั้งนี้ พบว่า ความยาว
ของเถาแต่ ละขนาดให้ผลการเกิ ดรากแตกต่ างกันอย่า งไม่มีนัยสํา คัญทางสถิ ติ (p=0.05) ส่ วนความโตของ
เส้นผ่าศูนย์กลางโคนเถามีผลต่ออัตราการเกิดรากของเถาปักชําแต่ละกลุ่มอย่างมีนยั สําคัญ (p=0.05) ในกลุ่มเถา
ปักชําที่มีรากฝอยเถาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (30 มิลลิเมตร) ให้อตั ราการเกิดรากใหม่ดีกว่า และในกลุ่ม
เถาปั กชําที่ไม่มีรากฝอยก็เป็ นไปในทํานองเดียวกัน สําหรับอัตราการรอดตายของเถาปั กชําที่เกิดรากแล้วจาก
ทุก treatment หลังการย้ายชํา 90 วัน ไม่มีความแตกต่างกัน (ภาพที่ 5 )

(B)

(A)

ภาพที่ 5 (A) เถาวัลย์เปรี ยงอายุ 3 เดือน จากการปักชําที่ลา้ งวัสดุที่หุม้ รากออกแล้ว
(B) ส่ วนขยายของระบบรากใหม่อายุ 3 เดือน หลังการย้ายชํา มีรากจํานวนเพิ่มมากขึ้น
4. การเพาะชํากล้ าไม้ คงคาเดือด
4.1 การตรวจสอบการงอกของเมล็ด เมล็ดไม้คงคาเดือดทั้งที่เก็บบนต้นและเมล็ดที่เก็บบน
พื้นดินใต้ตน้ เริ่ มงอกพร้อมกันคือ หลังจากเริ่ มเพาะ 4 วัน และสิ้ นสุ ดการงอกพร้อมกัน รวมระยะเวลาในการ
งอก 18 วัน แต่เมล็ดทั้ง 2 ประเภทให้อตั ราการงอกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.05) คื อ เมล็ดที่
เก็บ บนต้นให้อ ตั ราการงอกเฉลี่ ย 75.19% และเมล็ด ที่ เ ก็บ ใต้ต ้นให้อตั ราการงอกเฉลี่ ย 88.16% จากการ
ตรวจสอบเมล็ดที่ไม่งอกในกระบะเพาะเมล็ดที่เก็บจากบนต้นและเมล็ดที่ร่วงบนดินใต้ตน้ พบว่า จากลักษณะที่
สังเกตเห็นจากภายนอกสามารถแบ่งเมล็ดที่ไม่งอกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก (> 90 %) เป็ นเมล็ดเน่าเสี ยหาย
จากหลายสาเหตุ ที่ย งั ไม่ส ามารถวิ นิจฉัย ได้ แต่ เ มล็ด ที่ เ สี ย หายในลักษณะนี้ เ กิ ด กับ เมล็ด ที่ เ ก็บ จากบนต้น
มากกว่าเมล็ดที่ร่วงบนพื้นดิ นใต้ตน้ ส่ วนเมล็ดที่ไม่งอกกลุ่มที่ 2 เป็ น hard seed ทั้งหมด ดังนั้นจากจํานวน
อัตราการงอกของเมล็ดไม้คงคาเดือดที่เก็บจากพื้นดิ นใต้ตน้ แสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็ นเมล็ดที่ พร้อมที่ จะนําไป
เพาะเตรี ยมกล้าไม้ได้ดีกว่าเมล็ดที่เก็บจากบนต้นซึ่ งอาจจะเป็ นเมล็ดที่ยงั ไม่พร้อมจะงอก.
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4.2 การเจริ ญ เติบโตของกล้ าไม้ การเจริ ญเติ บโตของกล้าไม้คงคาเดื อดเมื่ ออายุ 4 เดื อ น
ทางด้า นความสู ง ความโตของลํา ต้นที่ ร ะดับคอราก นํ้า หนักแห้ง เพิ่ มขึ้ นเมื่ อภาชนะที่ ใ ช้เ พาะชํา กล้า ไม้
คงคาเดื อ ดมี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น กล้า ไม้ที่ เ พาะในถุ ง พลาสติ ก สี ด ํา ขนาด 5x8 นิ้ ว ให้ ค่ า ความสู ง เฉลี่ ย
12.48 เซนติเมตร ความโตของลําต้นที่ระดับคอราก 4.81 มิลลิเมตร และนํ้าหนักแห้งเฉลี่ยต่อต้น 9.48 กรัม ซึ่ ง
ทั้งหมดแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p=0.05) กับกล้าไม้ที่เพาะชําในภาชนะอื่นๆ ยกเว้นค่าของ shoot/root ratio ที่
ผกผันกับขนาดของภาชนะที่ใช้เพาะชํา อย่างไรก็ตามค่าความแตกต่างของ shoot/root ratio ไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เช่ นเดี ยวกับอัตราการรอดตายของกล้าไม้คงคาเดื อดที่ เพาะชําในภาชนะต่ างชนิ ด (ตารางที่ 4) หาก
พิจารณานํ้าหนักเฉลี่ยต่อต้นและค่าของ shoot/root ratio ของกล้าไม้ที่เพาะชําในถุงขนาด 5x8 นิ้ว จะเห็นว่า
นํ้าหนักของกล้าไม้ต่อต้นจะมีค่าสู งที่สุด แต่ค่า shoot/root ratio กลับมีค่าตํ่าที่สุด กล้าไม้คงคาเดือดที่เพาะชํา
ในถุงขนาด 5x8 นิ้ว จะมีปริ มาณของใบค่อนข้างมากจนดูเกิ นความจําเป็ น แต่ปริ มาณของรากกลับมีจาํ นวน
น้อยไม่สมดุลกับปริ มาณของเรื อนยอด (ภาพที่ 6) และเป็ นที่น่าสังเกตว่ากล้าไม้ที่มีเรื อนยอดค่อนข้างใหญ่จะมี
การคายนํ้ามากกว่าซึ่ งจะมี ผ ลต่ ออัตราการรอดตายของกล้า ไม้ต่ าํ เมื่ อย้ายปลูกในแปลง แต่ ท้ งั นี้ ขอ้ สังเกต
ดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่ นอนโดยเฉพาะกับกล้าไม้คงคาเดื อด ซึ่ งจะต้องรอผลหลังการย้ายปลูกใน
แปลงต่อไป ส่ วนลักษณะการเจริ ญเติบโตของระบบรากกล้าไม้ในกระบะเพาะชําจะมีการจัดเรี ยงในลักษณะ
ดิ่งลงทั้งหมด แตกต่างจากระบบรากของกล้าไม้ในถุงพลาสติกสี ดาํ ที่ส่วนปลายของรากจะขดม้วนบริ เวณก้น
ถุงเกินกว่าครึ่ งของจํานวนทั้งหมด
ตารางที่ 4

ความสูง ความโต นํ้าหนักแห้ง อัตราส่ วนของยอดและราก และอัตราการรอดตายของกล้าไม้
คงคาเดือดที่เพาะในภาชนะ 4 ชนิด เมื่ออายุ 4 เดือน

ภาชนะเพาะชํา
ถุง 4x6 นิ้ว
ถุง 5x8 นิ้ว
V-160
V-210

ความสู ง
(ซม.)
11.42 b
12.48 a
10.80 c
11.15 b

นํา้ หนักแห้ ง
เฉลีย่ /ต้ น(กรัม)
6.32 b
9.48 a
5.56 c
6.43 b

∅ ที่ระดับ
คอราก (มม.)
3.93 b
4.81 a
2.56 c
3.14 b

Shoot/root
ratio
2.56NS
1.83
2.28
2.25

อัตรารอดตาย
(%)
96.52NS
96.52
95.83
96.52

อักษร (a b c) ในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ p= 0.05

ภาพที่ 6 ระบบรากของกล้าไม้ราชดัดจากการ
เพาะชํ า ในถุ ง พลาสติ ก สี ดํ า และ
กระบะเพาะชํา อายุ 4 เดือน (ซ้ายสุ ด)
ระบบรากของกล้าไม้จากถุง 5x8 นิ้ว
ซึ่ งมีจาํ นวนมากแต่มีลกั ษณะม้วนขด
เป็ นวงตามลัก ษณะของถุ ง เพาะชํา
แต่ ร ะบบรากจากกระบะเพาะมี
ลักษณะตรง (2 ต้นขวามือ)
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4.3 การกระจายของกล้ าไม้ แต่ ละขนาด ในการเพาะเตรี ยมกล้าไม้คงคาเดื อดในภาชนะ
ขนาดต่างๆ พบว่า กล้าไม้ในภาชนะขนาดเดียวกันแสดงขนาดและลักษณะรู ปทรงภายนอกที่แตกต่างกัน หาก
ไม่คาํ นึ งถึงปั จจัยภายในที่เป็ นอิทธิ พลของพันธุ กรรมเนื่ องจากกล้าไม้ที่เพาะเตรี ยมในภาชนะต่างชนิ ดมาจาก
เมล็ดชุดเดียวกัน ฉะนั้นความแตกต่างในด้านขนาดและรู ปร่ างของกล้าไม้จึงน่าจะเกิดจากปั จจัยภายนอกเป็ น
สําคัญ อันได้แก่ ภาชนะที่เพาะเตรี ยมกล้าไม้ ซึ่ งเหตุผลประการหนึ่ ง คื อ ความหนาแน่นของจํานวนกล้าไม้ที่
เพาะในภาชนะแต่ละชนิ ดนั้นย่อมแตกต่างกัน จากพื้นที่ เพาะเตรี ยมกล้าไม้ 1 ตารางเมตร ภาชนะแต่ละชนิ ด
สามารถคัดแยกชั้นคุณภาพกล้าไม้โดยการแบ่งชั้นความสู งออกได้เป็ น 3 ชั้น (height class) จากค่าที่แสดงใน
ตารางที่ 5 จะเห็ นว่าจํานวนกล้าไม้ที่เหลื อรอดตายในภาชนะทั้ง 2 ประเภท คื อ ในถุงเพาะชํา 2 ขนาดและ
กระบะเพาะชํา 2 ขนาด มีการกระจายของชั้นความสูงแตกต่างกัน กล้าไม้ในกระบะเพาะชําส่ วนใหญ่ (> 80%)
มีความสูงเฉลี่ยอยูใ่ นชั้นความสูงที่ 2 ซึ่ งมีความสูงอยูร่ ะหว่าง 10-11 เซนติเมตร ส่ วนกล้าไม้ในถุงเพาะชําส่ วน
ใหญ่ (> 60%) มีความสูงเฉลี่ยอยูใ่ นชั้นความสูงที่ 3 ซึ่ งมีความสูงอยูร่ ะหว่าง 12-13 เซนติเมตร ค่าของความสู ง
เฉลี่ ย ของกล้า ไม้มีค วามแตกต่ า งกันอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ แต่ ย งั ไม่ ส ามารถชี้ ชัด ได้ว่า จะมี ผ ลต่ อการ
เจริ ญเติบโตของกล้าไม้คงคาเดือดที่ยา้ ยลงปลูกในภาคสนาม ซึ่ งมีความจําเป็ นต้องมีการติดตามศึกษาในโอกาส
ต่อไปด้วย
ตารางที่ 5
ลําดับ
ชั้นที่
1
2
3

การคัดแยกชั้นความสูงของกล้าไม้คงคาเดือดต่อตารางเมตร ที่เพาะชําในถุงพลาสติกสี ดาํ และ
กระบะเพาะขนาดต่างๆ เมื่ออายุ 16 สัปดาห์
ขนาดความ
สู ง (ซม.)
8–9
10–11
12–13
รวม

จํานวนกล้ าไม้ /ตารางเมตร
ถุงขนาด 4x6” ถุงขนาด 5x8” กระบะเพาะ V 160
21
8
41
65
40
221
131
115
14
217
163
276

กระบะเพาะ V 210
26
210
26
262

5. การเพาะชํากล้ าไม้ จันทน์ แดง
5.1 การตรวจสอบการงอกของเมล็ด เมล็ดจันทน์แดงเริ่ มงอกหลังจากเริ่ มเพาะเมล็ดได้
25 วัน และสิ้ นสุ ดการงอกเมื่อเพาะเมล็ดได้ 45 วัน โดยมีอตั ราการงอกเฉลี่ย 82% สภาพการงอกของเมล็ด
จันทน์แดงในระยะเวลา 45 วันนั้นพบว่า การงอกของเมล็ดในช่วง 3-4 สัปดาห์แรกจะมีจาํ นวนน้อย การงอกจะ
เพิ่มสูงสุ ดระหว่างสัปดาห์ที่ 5 และเริ่ มลดน้อยลงตั้งแต่สปั ดาห์ที่ 6 เป็ นต้นไปจนสิ้ นสุ ดการงอกประมาณกลาง
สัปดาห์ที่ 7 ส่ วนการตรวจสอบเมล็ดที่ไม่งอกในกระบะเพาะพบว่า ลักษณะที่สังเกตเห็นจากภายนอกสามารถ
แบ่งเมล็ดที่ไม่งอกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก (> 80%) เป็ นเมล็ดเน่าเสี ยหายจากหลายสาเหตุที่ยงั ไม่สามารถ
วินิจฉัย และเมล็ดที่ไม่งอกกลุ่มที่ 2 เป็ น hard seed ทั้งหมด
5.2 การเจริ ญเติบโตของกล้ าไม้ การเจริ ญเติ บโตของกล้า จันทน์แ ดงเมื่ ออายุ 6 เดื อน
ทางด้านความโตของลําต้นที่ระดับคอราก และนํ้าหนักแห้งต่อต้น แสดงให้เห็นว่าค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อภาชนะ
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ที่ใช้เพาะชํากล้าจันทน์แดงมีขนาดใหญ่ กล้าไม้ที่เพาะในถุงพลาสติกสี ดาํ ทั้ง 2 ขนาด มีจาํ นวนใบเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 5 ใบต่อต้น กล้าไม้ที่เพาะในถุงพลาสติกสี ดาํ ขนาด 5x8 นิ้ว ให้ค่าเฉลี่ยความโตของลําต้นที่ระดับคอราก
6.18 มิลลิเมตร และนํ้าหนักแห้งเฉลี่ยต่อต้น 10.42 กรัม ซึ่ งทั้งหมดแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p=0.05) กับกล้า
ไม้ที่เพาะชําในถุงพลาสติกสี ดาํ ขนาด 4x6 นิ้ว ยกเว้นค่าของ shoot/root ratio ที่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ ส่ วนจํานวนใบและอัตราการรอดตายที่เพาะชําในภาชนะต่างขนาดให้ผลที่เท่ากัน (ตารางที่ 6) เป็ นที่น่า
สังเกตว่ากล้าไม้จนั ทน์แดงที่ เพาะชําในถุงขนาด 4x6 นิ้ว เมื่อมีอายุ 6 เดือน จะพบว่าใบของกล้าไม้จะเกยทับ
กล้าต้นข้างเคียงมากกว่ากล้าเพาะชําในถุงขนาด 5x8 นิ้ว ที่มีอายุเท่ากัน ด้วยสภาพการเช่นนี้ น่าจะเป็ นสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิ ดการระบาดของโรคใบเน่ าได้ง่าย ทั้งนี้ เนื่ องจากธรรมชาติ ของใบจันทน์แดงมี
ลักษณะอวบและฉํ่านํ้าจึงทําให้ง่ายแก่การเกิดโรคระบาดทางใบ นอกจากนี้ ยงั เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการได้รับ
แสงแดดที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืชด้วย ต้นกล้าที่ได้รับการเบียดบังแสงแดดย่อมต้องแคระแกรนกว่า
ต้นกล้าที่ได้รับแสงแดดเต็มตามปกติ กล้าไม้จนั ทน์แดงที่เพาะในถุงพลาสติกสี ดาํ ขนาด 5x8 นิ้ว เมื่อมีอายุ 6 เดือน
ยังเหลือพื้นที่ช่องว่างระหว่างต้นเพียงพอที่จะให้เจริ ญเติบโตต่อไปได้มากกว่า หากพิจารณาในด้านค่าใช้จ่าย
แล้วการย้ายชํากล้าจันทน์แดงลงในถุงพลาสติกสี ดาํ ขนาด 5x8 นิ้ว เป็ นการประหยัดกว่าทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา
ในด้านการบํารุ งรักษา เพราะเป็ นการทํางานครั้งเดียวตั้งแต่ยา้ ยชําลงถุงขนาด 5x8 นิ้วอยู่ไปจนถึงเวลาที่จะย้าย
ลงแปลงปลูก.
ตารางที่ 6

จํานวนใบ ความโตที่ระดับคอราก นํ้าหนักแห้ง อัตราส่ วนของยอดและรากเฉลี่ย และอัตราการ
รอดตายของกล้าจันทร์แดงที่เพาะในถุงพลาสติก 2 ขนาด เมื่ออายุ 6 เดือน

ภาชนะเพาะชํา
ถุง 4x6 นิ้ว
ถุง 5x8 นิ้ว

จํานวน
ใบเฉลีย่ /ต้ น
6
6

นํา้ หนัก
อัตรารอดตาย
Shoo/root ratio
แห้ ง/ต้ น (กรัม)
(%)
8.11 a
1.66 a
98
10.42 b
1.50 a
98

∅ ที่ระดับ
คอราก (มม.)
5.28 a
6.18 b

อักษร (a b c) ในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ p= 0.05

5.3 การกระจายของกล้ าไม้ แต่ ละขนาด การเพาะกล้าจันทน์แดงในถุงพลาสติ กสี ดาํ ขนาด
4x6 นิ้ว และ 5x8 นิ้ว พบว่า กล้าไม้ในถุงขนาดเดียวกันยังแสดงขนาดและลักษณะรู ปทรงภายนอกที่แตกต่าง
กันเช่นเดียวกับกล้าไม้คงคาเดือด จากพื้นที่เพาะเตรี ยมกล้าไม้ 1 ตารางเมตร ถุงเพาะชําแต่ละขนาดสามารถคัด
แยกชั้นคุณภาพกล้าไม้โดยการแบ่ งชั้นความโตที่ ระดับคอรากออกได้เป็ น 3 ชั้น (ตารางที่ 7) ซึ่ งเห็ นได้ว่า
จํานวนกล้าไม้ที่เหลือรอดตายในภาชนะทั้ง 2 ขนาดมีการกระจายของชั้นความสู งแตกต่างกัน กล้าไม้ในถุง
เพาะชําขนาด 5x8 นิ้ว ส่ วนใหญ่(>90%) มีความโตที่ระดับคอรากเฉลี่ยอยูใ่ นชั้นความสูงที่ 2 และที่ 3 ซึ่ งมีความ
โตอยูร่ ะหว่าง 5-8 มิลลิเมตร ค่าของความโตที่ระดับคอรากเฉลี่ยของกล้าไม้มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ยังไม่สามารถชี้ ชดั ได้ว่าจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของกล้าไม้จนั ทน์แดงที่ ยา้ ยลงปลูกในภาคสนาม
ซึ่ งมีความจําเป็ นต้องมีการติดตามศึกษาในโอกาสต่อไป
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ตารางที่ 7

การคัดแยกชั้นความสูงกล้าจันทร์แดงต่อตารางเมตรที่เพาะในถุงพลาสติกขนาดต่างๆ เมื่ออายุ 6
เดือน

ลําดับชั้นที่
1
2
3

∅ ที่ระดับคอราก
(มม.)
3–4
5–6
7-8
รวม

จํานวนกล้ าไม้ /ตารางเมตร
ถุงขนาด 4x6”
ถุงขนาด 5x8”
102
5
98
120
20
40
220
165

สรุ ปผล
1. การขยายพันธุ์ไม้ราชดัดโดยการตอน ในช่วงฤดูฝนไม้ราชดัดเป็ นพันธุ์ไม้ที่สามารถตอนกิ่ง
และเกิดรากได้ไม่ยาก กิ่งตอนที่ใช้สารเร่ งราก Seradix No.3 มีอตั ราการเกิดรากเฉลี่ย 96% ในขณะที่กิ่งตอนที่
ไม่ใช้สารเร่ งรากมีอตั ราการเกิดรากเฉลี่ย 60%
2. การขยายพันธุ์ไม้มะพอกโดยการเสี ยบยอด ไม้มะพอกจากป่ าธรรมชาติที่เคยติดดอกออกผล
แล้วสามารถนํากิ่ งไปเสี ยบยอด (tip grafting) บนกล้าไม้มะพอกอายุ 18 เดื อน หลังจากเสี ยบยอดแล้ว 12
สัปดาห์ให้ผลสําเร็ จถึง 87.5%
3. การขยายพันธุ์เถาวัลย์เปรี ยงโดยการตัดปักชํา
3.1 .เถาวัลย์เปรี ยงเป็ นพันธุ์พืชที่สามารถตัดปักชําได้ การใช้เถาที่มีรากที่ขอ้ ไปปักชําให้การ
เกิดรากใหม่ 81-96% ส่ วนการตัดปักชําด้วยเถาที่ไม่มีรากที่ขอ้ ให้การเกิดราก 43-78%
3.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่ วนโคนของเถาและความยาวของเถาที่มีรากฝอยให้ผลการเกิ ด
ไม่ต่างกัน ในส่ วนของเถาที่ไม่มีรากฝอยเถาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6-5.5 มิลลิเมตร ให้ผลดีกว่าขนาดอื่น
3.3 เถาปักชําที่เกิดรากแล้วหลังจากย้ายชําจากกระบะปักชําลงภาชนะปลูกใหม่ 90 วัน ให้
อัตราการรอดตายถึง 100%
4. การเพาะชํากล้าไม้คงคาเดือด
4.1 เมล็ดไม้คงคาเดือดเมื่อแก่เต็มที่จะร่ วงหล่นจากต้นและมีอตั ราการงอกถึง 88%
4.2 การเจริ ญเติบโตทางความสู งและความโตของกล้าไม้คงคาเดือดเมื่ออายุ 4 เดือน ที่เพาะ
ในถุงพลาสติกสี ดาํ ขนาด 5x8 นิ้ว ดีกว่าการในถุงพลาสติกสี ดาํ ขนาด 4x6 นิ้ว และการเพาะในกระบะชํา โดยมี
ความสูงเฉลี่ย 12.48 เซนติเมตร และความโตของลําต้นที่ระดับคอราก 4.81 มิลลิเมตร
4.3 จํา นวนกล้า ไม้ค งคาเดื อดต่ อ ตารางเมตรที่ เ พาะในถุ งพลาสติ กสี ด เมื่ อ อายุ 4 เดื อ น
ประมาณ 60% อยู่ในชั้นความสู ง 12–13 เซนติเมตร และกล้าไม้คงคาเดือดที่เพาะในกระบะเพาะชําประมาณ
80% อยูใ่ นชั้นความสูง 10–11 เซนติเมตร
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4.4 อัตราการรอดตายเฉลี่ ยของกล้าไม้ค งคาเดื อดเมื่ ออายุ 4 เดื อนในภาชนะเพาะชําทุ ก
ประเภทไม่มีความแตกต่างกันคือ มีอตั ราการรอดตาย 95%
5. การเพาะชํากล้าไม้จนั ทน์แดง
5.1 เมล็ดจันทน์แดงที่มีสภาพแก่เต็มที่ให้อตั ราการงอกสู งกว่า 80%
5.2 กล้าจันทน์แดงที่ เพาะในถุงพลาสติ กสี ดาํ ขนาด 5x8 นิ้ ว เมื่ ออายุ 6 เดื อนมี อตั ราการ
เจริ ญเติบโตดีที่สุด ให้ค่าความโตเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับคอราก 6.18 มิลลิเมตร
5.3 จํานวนผลผลิ ตและคุ ณ ภาพกล้าจันทน์แดงต่ อตารางเมตรที่ เพาะในถุงพลาสติ กสี ด าํ
ขนาด 5x8 นิ้ว ดีกว่ากล้าที่เพาะในถุง 4x6 นิ้ว คือ เมื่ออายุ 6 เดือนกล้าที่เพาะในถุง 5x8 นิ้วประมาณกว่า 70%
อยูใ่ นชั้นความโตที่ระดับคอราก 5–6 มิลลิเมตร (ชั้นที่2) และกล้าที่เพาะในถุง 4x6 นิ้วประมาณกว่า 50% เป็ น
กล้าขนาดเล็กอยูใ่ นชั้นความโตที่ระดับคอราก 3–4 มิลลิเมตร (ชั้นที่1)
5.4 อัต ราการรอดตายเฉลี่ ย ของกล้า จันทน์แ ดงเมื่ ออายุ 6 เดื อนในภาชนะทั้ง 2 ขนาดมี
จํานวนเท่ากัน คือ มีอตั ราการรอดตาย 98 %
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นวัตกรรมยูคาลิปตัสไร้ รากแก้วความสํ าเร็จของ
เทคโนโลยีวนวัฒนที่ขบั เคลือ่ นระบบเศรษฐกิจอย่ างเป็ นรู ปธรรม

ASEXUAL PROPAGATION OF Eucalyptus camaldulensis
INNOVATION OF SILVICULTURAL TECHNOLOGY,
ACCELERATION OF THE PRACTICAL ECONOMIC GROWTH.
สุ ปิยา วงศ์ นนทิ (SUPIYA WONGNONTHI)1
บทคัดย่ อ
ยูคาลิปตัส ( Eucalyptus camaldulensis) เป็ นไม้โตเร็ วมีค่าทางเศรษฐกิจที่กาํ ลังเป็ นที่ตอ้ งการ
ใช้ล าํ ต้น เป็ นวัต ถุ ดิ บในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เยื่ อกระดาษทั้ง ในประเทศและส่ ง ออกไปยัง ต่ า งประเทศ
นอกเหนือไปจากนั้นการริ เริ่ มโครงการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเหลว(Bio oil ) จากไม้ยคู าลิปตัสโดยความร่ วมมือ
กับประเทศแคนาดาเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเพิ่ มพื้ นที่ สวนป่ ายูคาลิ ปตัสเพื่อรองรั บความต้องการไม้ท่อนทั้งด้าน
คุณภาพและปริ มาณให้พอเพียงต่อภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมยูคาลิปตัสไร้รากแก้ว (none taproot plant)
จึงเป็ นทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับการลงทุนปลูกสวนป่ ายูคาลิปตัส จากหลักการเกษตรก้าวหน้าที่มุ่งหวังผลผลิต
สูงสุ ด คุณภาพเป็ นเลิศ ในเวลาจํากัด เริ่ มจากการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เจริ ญเติบโตได้ดีในทุกสภาวะสิ่ งแวดล้อม
มี ก ารพัฒ นาเทคนิ ค การขยายกิ่ ง ท่ อ นพัน ธุ์ เ พื่ อ ผลิ ต กล้า ไม้คุ ณ ภาพดี สู่ แ ปลงปลู ก ป่ าให้ไ ด้เ ป้ าหมายตาม
วัตถุประสงค์ นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ที่มีสภาพเสื่ อมโทรมควรนํามา
พิจารณาบริ หารจัดการ โดยการจัด มอบสิ ทธิ การครอบครองที่ ดิ นให้แ ก่ เ กษตรกรที่ บุ กรุ กพื้ นที่ ป่ าอยู่แ ล้ว
ส่ งเสริ มและสนับสนุนกล้าไม้ยคู าลิปตัสให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชี พมาสู่ การปลูกป่ า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสี เขียว
ให้โลกได้คลายความร้อน ลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลก และเพื่อผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจที่เป็ นรู ปธรรมแก่เกษตรกรผูป้ ลูกป่ ายูคาลิปตัสนัน่ เอง

คําหลัก: ยูคาลิปตัส กล้าไม้ที่ไร้รากแก้ว

1

กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ e-mail: nonthapat_kk@hotmail.com

102

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อขจัดความยากจน”

ABSTRACT
Eucalyptus camaldulensis is the fast growing tree and economic valuable species, which are
demanded law material to support pulp industrial for using in the country and export. Furthermore, The
initial green energy project of Bio-oil, which are created from E. camaldulensis will be operated under
cooperation between Thailand and Canada. Therefore, the more quantity and quality of E. camaldulensis
plantation have to be expanded to serve demand of timber for industrial system. Innovation of none taproot
plant, which are asexual propagation seedling of E. camaldulensis will bring the successful of timber production
on E. camaldulensis plantation. Since, this kind of seedling have been selected from the best genetic mother
tree, then propagated them with best genetic clone, distributed the good characteristics of stem form on
plantation. The farmer can get more benefic income if they invest plantation with this none taproot seedling.
The government policies, about degraded land used on conserve area has to be changed. The promotion of
E. camaldulensis establishment on these degraded areas should be carry on. Hence, the farmer can maintain
the practical economic growth by harvesting stem of E. camaldulensis and hope that more vegetation can
heal the worm earth.

Keywords: Eucalyptus camaldulensis, Asexual propagation, None taproot plant
บทนํา
ในช่ วงศตวรรษที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ของโลกลดปริ มาณลงอย่างรวดเร็ ว ยังผลให้
เกิดภัยพิบตั ินานาประการในทุกส่ วนของพื้นพิภพนี้ อาทิระดับคาร์ บอนไดออกไซด์สูงขึ้น อุณหภูมิในโลกสู ง
มากขึ้น ธารนํ้าแข็งละลาย นํ้าในมหาสมุทรร้อนขึ้น ระดับนํ้าทะเลสู งขึ้น นํ้าแข็งในทะเลบางลง หิ้ งนํ้าแข็ง
พังทลาย ทะเลสาบจับตัวเป็ นนํ้าแข็งช้าลง เกิดความแห้งแล้งยาวนาน เกิดไฟป่ าบ่อยมากขึ้ น ธารนํ้าในเขต
ภูเขาเหื อดแห้ง ต้นไม้ออกดอกเร็ วขึ้ น ช่ วงเวลาอพยพของสัตว์เปลี่ ยนแปลงถิ่ นที่ อยู่อาศัยเปลี่ ยนแปลงไป
โรคภัยไข้เจ็บลุกลาม แนวปะการังเกิดการฟอกขาว แนวชายฝั่งสึ กกร่ อนมากขึ้น (Appenzeller, 2547) เหล่านี้
เป็ นปั ญหาใหญ่ที่ชาวโลกต้องเผชิ ญ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในระบบนิ เวศเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากอุณหภูมิ
ความร้อนของอากาศที่สูงมากขึ้นจากปรากฏการณ์เรื อนกระจก (green house effect) ซึ่ งเป็ นปั ญหาสําคัญต่อ
การเพาะปลูกพืชไร่ ปั ญหาเหล่านี้ ทาํ ให้รัฐบาลเร่ งรณรงค์ให้มีการปลูกป่ าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ไม้
โตเร็ ว ที่ ทนต่ อสภาพความแห้งแล้งได้ดี สารพัดประโยชน์ที่จะนํา เนื้ อไม้ไ ปใช้ส อยได้ คื อ ไม้ยูค าลิ ปตัส
(Eucalyptus camaldulensis Dahnh.) เป็ นคําตอบสําหรับการแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ได้อย่างดี ยิ่ง ปั ญหาการ
ต่อต้านการปลูกไม้ยคู าลิปตัสโดยการชี้ นาํ ว่าเป็ นพืชที่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมดูจะจางหายไปตามกาลเวลา เพราะสวน
ป่ ายูคาลิปตัสได้สื่อความหมายบทบาทที่ แท้จริ งของตนเองมาอย่างเด่นชัด ชิ้นไม้สับของยูคาลิปตัสผลิตและ
ส่ งออกไปจําหน่ายยังประเทศเกาหลี ใต้หวัน และญี่ปุ่น นอกเหนือไปจากปริ มาณความต้องการใช้ภายในประเทศที่
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เพิ่มสูงขึ้นถึงปี ละ 10 ล้านตัน การจะได้มาซึ่ งผลผลิต 10 ล้านตันจําเป็ นต้องมีพ้ืนที่สวนป่ ารองรับมากกว่า 1 ล้าน
ไร่ (บุษยา, 2548) การเพิ่มแรงจูงใจจากภาครัฐโดยการแจกจ่ายกล้าไม้ยูคาลิปตัส นโยบายการสนับสนุ นเงิ น
กูย้ ืมโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในการลงทุนปลูกสวนป่ าไม้ยคู าลิปตัส การให้ขอ้ มูลทาง
วิชาการที่เป็ นประโยชน์แก่เกษตรกรผูป้ ลูกป่ า และที่สาํ คัญที่สุดคือการผ่อนผันการอนุญาตเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่ อมโทรมควรนํามาพิจารณา โดยการให้สิทธิ การเข้าทําประโยชน์แก่เกษตรกร
ที่ บุกรุ กพื้ นที่ อยู่แล้วในสภาพความเป็ นจริ ง ให้เปลี่ยนแปลงพื้ นที่ เหล่านั้นเป็ นสวนป่ ายูคาลิ ปตัส หลักการ
สําคัญ 4 ประเด็นเหล่านี้ หากสามารถนํามาปฏิ บตั ิ ให้สัมฤทธิ์ ผลจะเป็ นการเพิ่มพื้ นที่ สวนป่ ายูคาลิปตัสได้ตาม
เป้ าหมาย
ด้านศักยภาพของต้นยูคาลิปตัสที่ประสงค์จะให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างสมํ่าเสมอ รู ปทรงเปลาตรง
สามารถตัดฟั นได้ผลผลิตในระยะเวลาจํากัด ขั้นตอนนี้ เองที่วนวัฒนวิทยาได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคัดเลือก
สายพันธุ์ที่ดี พัฒนาปรับปรุ งเทคนิ คการตัดกิ่ งปั กชํา และการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ ทําให้การปลูกสร้างสวนป่ า
ประสบผลสําเร็ จดังเช่น สวนป่ ายูคาลิปตัสของบริ ษทั เอกชนในแถบภาคตะวันออกที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว และ
กํ า ลั ง ขยายเครื อข่ า ยแนวร่ วมเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ส วนป่ ายู ค าลิ ป ตั ส ไปยั ง พื้ น ที่ ดิ น เสื่ อมโทรมในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จึงทําให้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ยคู าลิปตัสที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งต้อง
ดําเนิ นต่อไป ซึ่ งเป็ นภารกิ จของนักวิชาการป่ าไม้ที่จะต้องสานต่ อวนวัฒนวิธีเหล่านี้ เพื่ อให้เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนอย่างเป็ นรู ปธรรม

สายพันธุ์ยูคาลิปตัสทีผ่ ่ านคัดเลือกมาแล้วเพือ่ กล้ ากิง่ ปักชํ า “ยูคาลิปตัสไร้ รากแก้ ว”
จากหลักการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการไม่อาศัยเพศ (asexual propagation) ที่ สามารถถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุ กรรมจากต้นแม่พนั ธุ์ไปสู่ กิ่งพันธุ์ตน้ ใหม่อย่างไม่มีการผิดเพี้ยน จุดประเด็นความมุ่งหวังในการ
เพิ่มผลผลิตสวนป่ ายูคาลิปตัสให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คุม้ ค่าต่อการลงทุน ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรแร่ ธาตุในดิน
นํ้าและเวลา เนื่ องจากไม้ยืนต้น (tree) เป็ นพืชเกษตรกรรมที่อาศัยระยะเวลาการเจริ ญเติบโตเพื่อการสร้างเนื้ อไม้
(wood) ด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในขบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) พืชอาศัยพลังงาน
จากแสงอาทิ ต ย์ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ นํ้า และแร่ ธาตุ อาหารในดิ น ผลิ ต เป็ นคาร์ โ บไฮเดรต lignin
สารประกอบสํา คัญในผนังเซลของเนื้ อ ไม้ช้ ันใน (xylem) ซึ่ งเป็ นส่ วนสํา คัญ ในอุต สาหกรรมการผลิ ต
เยื่อกระดาษ ต้นไม้มีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขนาดขึ้นในแต่ละปี ไม่เท่ากัน เช่น ไม้สัก ไม้ยาง อาจต้องเฝ้ ารอนาน
ถึง 30 ปี จึงจะตัดฟันลําต้นมาใช้ประโยชน์ได้ จึงจัดไว้เป็ นประเภทไม้โตช้า แต่สาํ หรับไม้ยคู าลิปตัสจัดเป็ นไม้
โตเร็ วเพราะสามารถเพิ่มขนาดความโตได้ถึง 2-3 เซนติเมตรในเวลา 1 ปี (แผ่นพับประชาสัมพันธ์บริ ษทั ไชโย
เอเอ, 2549)
ยูคาลิปตัสต้นแรกจากเหมืองแร่ ร้างในอําเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา ได้รับการคัดเลือกมาเป็ นต้น
แม่พนั ธุ์ยคู าลิปตัสสายพันธุ์ T5 โดยอาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต่อมายูคาลิปตัส T5
ต้นนี้กเ็ ป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป ดังเช่นในแปลงปลูกป่ าของสวนป่ ามัญจาคีรี และสวนป่ าสมเด็จ ขององค์การอุตสาหกรรม
ป่ าไม้ ได้ใช้สายพันธุ์ T5 เป็ นหลักในการดําเนินกิจการสวนป่ า
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นอกจากนั้นบริ ษทั ไชโย เอเอ จํากัด บริ ษทั ในเครื อผูผ้ ลิตกระดาษดับเบิ้ลเอได้พฒั นาคัดเลือกสาย
พันธ์ยคู าลิปตัสที่เหมาะสมกับการนํามาปลูกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยการประชาสัมพันธ์สู่ สาขากว่า
500 แห่งที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ และใช้ภาษาที่ง่ายต่อการจดจํา เรี ยกต้นยูคาลิปตัสที่ผลิตมาจากการเพาะเลี้ยง
เนื้ อเยื่ อของบริ ษ ทั ฯ ว่าต้นกระดาษดับเบิ้ ลเอ ซึ่ งต้นกระดาษดับเบิ้ ลเอของบริ ษทั ไชโย เอเอ นั้นประกอบด้ว ย
สายพันธุ์ K51 มีคุณสมบัติเจริ ญเติบโตได้ดีในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง สายพันธุ์ K7 เจริ ญเติบโตได้ดีในพื้นที่
ชุ่ มชื้ นมากขึ้ น และสายพันธ์ G2 ที่ กาํ ลังจะเป็ นดาวรุ่ งพุ่ งแรงเหมาะสํา หรั บปลูก ในทุ กพื้ นที่ ข องภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จากข้อมูลการประชาสัมพันธ์ใน website ซึ่ งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของ
บริ ษทั ไชโย เอเอ ได้ที่ http://www.chaiyo-aa.com บริ ษทั ฯ กล่าวถึงคุณสมบัติของกล้ายูคาลิปตัสไว้ว่าเป็ น
กล้าไม้ที่มีคุณภาพสู ง เหมาะสําหรับทุกพื้ นที่ ปลูก โตเร็ ว ทนแล้ง ทนโรค กิ่ งก้านน้อย อายุ 3-5 ปี สามารถ
ตัดขายได้ รับประกันการซื้ อคืนทุกต้น มีเครื อข่ายพันธมิตรผูร้ ่ วมปลูกป่ ายูคาลิปตัสแล้วกว่า 5 ล้านครอบครัว
จากข้อมูลการประชาสัมพันธ์กล่าวว่าเป็ นโรงงานผลิตกล้าไม้ที่ทนั สมัยที่ สุดในโลก ราคาจําหน่ ายกล้าไม้ตน้ ละ
ประมาณ 4-5 บาท แรงจูงใจประกอบกับการประชาสัมพันธ์จะทําให้เกษตรกรตัดสิ นใจซื้ อกล้าไม้ยคู าลิปตัส
คุณภาพดี มีประสิ ทธิ ภาพมาเพื่อการลงทุนปลูกป่ า และจะได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่าอย่างยิ่ง
ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตของไม้ชนิดต่างๆ ที่แตกต่างกันตามประเภทของไม้โตช้าและไม้โตเร็ ว
ชนิดพันธุ์ไม้

ความโต DBH.(ซม.)

ความสู ง (เมตร)

แหล่ งปลูก

อายุ 2 ปี อายุ 5 ปี อายุ 10 ปี อายุ 2 ปี อายุ 5 ปี อายุ 10 ปี
ยางนา

-

5.98

-

-

10.38

-

จ.ศรี ษะเกษ

สนประดิพทั ธ์

6.92

12.90

-

7.68

15.01

-

อ.องครักษ์

ประดู่

2.20

7.47

15.88

1.59

5.47

10.80

จ.ราชบุรี

-

-

-

5.00

14.90

-

จ.นครราชสี มา

4.83

-

-

4.54

-

-

จ.ราชบุรี

-

-

11.12

-

-

13.00

ภาคเหนือ

7.49

12.89

-

9.5

16.00

-

กระถินณรงค์
สะเดา
สัก
ยูคาลิปตัส

กล้าไชโย เอเอ

ที่มา: การปลูกไม้ป่า (2536) โครงการพัฒนาป่ าชุมชน กรมป่ าไม้.

บริ ษทั ฟิ นิกซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในอําเภอนํ้าพอง
จังหวัดขอนแก่น และเป็ นอีกหนึ่งฐานการรับซื้ อผลผลิตไม้ยคู าลิปตัสจากเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ซึ่ งภายหลังจากการปรับเปลี่ยนการบริ หารกิจการของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่คือ บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทยฯ จึงมีผลต่อ
การส่ งเสริ มสนันสนุ นกล้าไม้ยูคาลิปตัสของบริ ษทั สยามฟอร์ เรสทรี บริ ษทั ผลิตเยื่อกระดาษในเครื อเดี ยวกัน
สายพันธุ์ยคู าลิปตัสที่ บริ ษทั ฯ ผลิตไว้รอจําหน่ายแก่เกษตรกรในหน่ วยสนับสนุนกล้าไม้ซ่ ึ งกระจายอยู่ทวั่ ไปที่
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อําเภอหนองหาญ จังหวัดสกลนคร และอําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วยยูคาลิปตัสไร้รากแก้วสายพันธุ์ CT 236 สายพันธุ์ CT 384 สายพันธุ์
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CT 76 สายพันธุ์ H1 สายพันธุ์ H4 เหล่านี้ เป็ นสายพันธุ์ที่คดั เลือกไว้จดั จําหน่าย 3 ล้านกล้าในแต่ละหน่วยย่อย
ราคาต้นละ 0.50 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งแสดงหนังสื อสําคัญของการถือครองที่ดินที่จะปลูกสวนป่ ายูคาลิปตัส
และหนังสื อสัญญาการขายต้นไม้คืนให้บริ ษทั ฯ เมื่อถึงเวลาตัดฟันต้นไม้ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์, 2550)
การส่ ง เสริ ม ประชาสัมพัน ธ์ เ รื่ อ งกล้า ไม้ยูค าลิ ปตัส ของบริ ษ ทั เอกชนซึ่ งล้วนเป็ นกล้า ไม้ที่ มี
คุ ณภาพ มี เอกลักษณ์ เด่ นที่ การไม่มีรากแก้ว เนื่ องจากขยายพันธุ์มาจากการตัดกิ่ งปั กชํา และการเพาะเลี้ ย ง
เนื้ อเยื่อ ได้รับผลสําเร็ จอย่างดี ยิ่ง จากการสอบถามข้อมูลไปยังเอกชนบางกลุ่มที่ เพาะกล้าไม้ยูคาลิปตัสจาก
เมล็ดเพื่อการจัดจําหน่ ายพบว่า กล้าไม้ไม่เป็ นที่ นิยมของเกษตรกร โดยเกษตรกรต้องการหาซื้ อ ต้นยูคาลิปตัสไร้
รากแก้วเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจากเกษตรกรได้รับข้อมูลมาจากการประชาสัมพันธ์ว่า สวนป่ ายูคาลิปตัสจาก
กล้าไม้ที่ไร้รากแก้วจะได้ผลผลิตเนื้ อไม้มากขึ้น และการเป็ นผูน้ าํ ด้านการส่ งออกชิ้ นไม้สับคงไม่ไกลเกินฝั น
ของเกษตรกรไทย
อีกประเด็นหนึ่งที่ควรคํานึงถึง คือ การถูกหลอกลวงจากผูข้ ายกล้าไม้ที่ไร้คุณธรรม โดยหลอกขาย
กล้าไม้จากการเพาะเมล็ดแต่โกหกว่าเป็ นกล้าไม้ไร้ รากแก้วจะทําให้เกิ ดปั ญหาได้ในภายหลัง เนื่ องจากต้น
กล้าไม้ที่ลงทุ นปลูกไปแล้ว นั้นไม่ ไ ด้ให้ผ ลผลิ ตการเจริ ญ เติ บโตอย่า งที่ คาดหวัง ส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้อ ง
จําเป็ นต้องให้ความรู ้ความเข้าใจกับเกษตรกรผูป้ ลูกสวนป่ าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต
ตารางที่ 2

มาตรฐานการเจริ ญเติบโตของยูคาลิปตัสไร้รากแก้ว ของบริ ษทั ไชโย เอเอ
อายุกล้ าไม้ (ปี ) ความสู ง (เมตร) ความโต DBH. (ซม.) เส้ นรอบลําต้ น(ซม.)
1
5.50
4.69
14.77
2
9.50
7.49
23.57
3
13.50
9.99
31.42
4
14.50
11.20
35.20
5
16.00
12.89
40.53
ที่มา : แผ่นพับประชาสัมพันธ์กล้าไม้ไชโย เอเอ

เทคนิคการตัดกิง่ ปักชํายูคาลิปตัส
ธรรมชาติสร้างสรรค์พืชพรรณไม้ให้มีความหลากหลายทางชี วภาพ มีความแตกต่างระหว่างเพศ
มีการผสมเกสรของเพศผูแ้ ละเพศเมียเพื่อให้เกิดการวิวฒั นาการ เมื่อวิวฒั นาการของธรรมชาติ เดิ นทางมาถึง
ระดับความพึงพอใจของมนุ ษย์ที่บริ โภคทรัพยากรธรรมชาติ เหล่านั้น มนุ ษย์จึงเพียรพยายามหยุดขบวนการ
วิวฒั นาการของธรรมชาติดว้ ยการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ไม้ตน้ ใหม่ที่มีลกั ษณะคงเดิมทางพันธุ กรรมเหมือนต้นแม่
ที่คดั เลือกว่าดีและพึงพอใจแล้ว ทําได้โดยการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual propagation) วิธีการแบบ
หนึ่ ง คือ การตัดกิ่งปั กชําเพื่อให้เกิดการแตกราก (rooting) กิ่งไม้สามารถแตกรากใหม่ได้จากรอยแผลของเยื่อ
เจริ ญที่อายุเหมาะสม สภาพสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออํานวย ความชื้นพอดี ปราศจากการติดเชื้อโรคและรา มีการศึกษา
พัฒนาเทคนิคการตัดกิ่งปักชําและการทดลองปฏิบตั ิในเรื อนเพาะชําไว้ดงั นี้
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ชิษณุ (2542) ได้ทาํ การศึกษาความสามารถในการแตกรากจากกิ่งของยูคาลิปตัส 6 สายพันธุ์ ได้แก่
สายพันธุ์ T5
แหล่งกําเนิดเหมืองแร่ ร้าง
จังหวัดพังงา
สายพันธุ์ T5-1
แหล่งกําเนิดเหมืองแร่ ร้าง
จังหวัดพังงา
สายพันธุ์ S1
แหล่งกําเนิดสวนป่ าสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
สายพันธุ์ S2
แหล่งกําเนิดสวนป่ าสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
สายพันธุ์ Kitti
แหล่งกําเนิดบริ ษทั สยามฟอเรสทรี จังหวัดกาญจนบุรี
สายพันธุ์ P11
แหล่งกําเนิดสวนป่ าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ดําเนิ นการที่ ศูนย์ส่ งเสริ มการเพาะชํากล้าไม้ที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเดื อนมี นาคม ถึ ง
สิ งหาคม 2542 โดยจัดเตรี ยมถาดเพาะชํา (higo box) ขนาด 30x45เซนติเมตร สู ง 13 เซนติเมตร บรรจุวสั ดุปักชําคื อ
ทราย:แกลบดํา อัตราส่ วน 1:1 แปลงเพาะชําที่ใช้จดั เรี ยงถาดเพาะชําก่อด้วยซี เมนต์ขนาด 90x90 เซนติเมตร
สูง 45 เซนติเมตร พื้นลาดเท เจาะรู ระบายนํ้า 1 รู ชั้นล่างสุ ดบรรจุหินก่อสร้างหนา 25 เซนติเมตร ชั้นต่อมาบรรจุ
ทรายหยาบหนา 40 เซนติ เมตร วางอิฐมอญด้านบนสุ ด 6 ก้อนเพื่อรองรับถาดเพาะชํา 3 ถาด ตัดกิ่ งยอดของ
ยูคาลิ ปตัสจากกล้าไม้ที่ผลิ ตด้วยเนื้ อเยื่ ออายุ 3 เดื อน ตัด ยอดออก จากนั้นรอให้กล้าไม้แตกหน่ อใหม่ อายุ
ประมาณ 26-30 วัน ตัดแต่ละกิ่งที่ ความยาวประมาณ 10 เซนติ เมตร ด้วยกรรไกรตัดกิ่ งที่ สะอาดและเฉี ยบคม
ตัดปลายใบออกครึ่ งใบ คงยอดเจริ ญไว้ 3-4 ใบ แช่ กิ่งพันธุ์เฉพาะด้านกิ่ งที่ ตดั ลงในถังนํ้าที่ มีสารละลายกําจัด
เชื้ อราประมาณ 10 นาที หลังจากกิ่งพันธุ์แห้งนํากิ่งพันธุ์จุ่มลงในสารละลาย IBA ความเข้มข้น 100 ppm.นาน
30 นาที จากนั้นนําไปปักชําในถาดเพาะชําที่เตรี ยมไว้ฉีดพ่นนํ้าด้วยหัวฉี ดแบบฝอยละเอียด ตามด้วยการฉี ดพ่น
สารละลายกําจัดเชื้อราอีกครั้งหนึ่ง คลุมกระบะเพาะด้วยพลาสติกใส ทําโครงหลังคาทรงจัว่ สู ง 70 เซนติเมตร
จากพื้น ครอบคลุมกระบะให้มิดชิ ดไม่ให้อากาศและความชื้ นจากภายในเล็ดรอดออกมาได้ การรดนํ้ากระทํา
โดยระบบพ่นฝอย 5 ครั้งในหนึ่ งวัน แต่ละครั้ งนาน 15 นาที เก็บเศษใบที่ หลุดร่ วงหรื อกิ่ งที่ เน่ าตายออกจาก
กระบะเพาะ ดูแลรักษาเช่นนี้ นาน 28 วันจึงเปิ ดพลาสติกออก แต่ยงั คงรดนํ้าระบบเดิมต่อไปอีก 3 วัน จึงย้ายถาด
เพาะชําออกจากกระบะเพาะ จากนั้นดูแลรักษาแบบกล้าไม้ทว่ั ไป จากการศึกษาพบว่ากิ่งยูคาลิปตัสสายพันธุ์ T5 มี
อัตราการรอดตายสู งสุ ด ร้อยละ 97.9 รองลงมา คือ T5-1 Kitti S2 S1 และ P11 อัตราการรอดตาย ความยาว และ
นํ้าหนักแห้งของราก แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการรอดตาย ความยาวของรากและนํ้าหนักแห้งราก ของยูคาลิปตัสกิ่งปั กชําสายพันธุ์ต่างๆ
สายพันธุ์ยูคาลิปตัส การรอดตาย (%) ความยาวราก (ซม.) นํา้ หนักแห้ งราก (กรัม)
T5
97.90
9.35
0.0055
T5-1
93.73
8.77
0.0050
S1
80.18
8.63
0.0043
S2
82.27
9.07
0.0058
Kitti
93.70
9.34
0.0050
P11
78.08
7.86
0.0045
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เทคนิ ค การตัด กิ่ งปั กชํา ยูค าลิ ปตัส ของสวนป่ ามัญจาคี รี องค์การอุ ต สาหกรรมป่ าไม้ จังหวัด
ขอนแก่น ทําโดยการตัดกิ่งยอดเจริ ญจากต้นแม่พนั ธุ์สายพันธุ์ T5 ที่ปลูกรวมไว้ในสวนผลิตกิ่งพันธุ์ (scion garden)
ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 1-3 ปี เท่านั้น อายุของกิ่งพันธุ์จึงจะมีความสามารถในการเกิดรากได้ดี เนื่ องจากเป็ น
กิ่งพันธุ์อ่อน (juvenile shoot) ต้นแม่พนั ธุ์มีความสู งประมาณ 1.50 เมตร ทรงพุ่มกลม เนื่ องจากการตัดกิ่งพันธุ์ที่
แตกใหม่อยู่เสมอ กิ่ งพันธุ์ที่นาํ มาปั กชํามี ความยาวประมาณ 10-15 เซนติ เมตร ทําการตัดกิ่ งพันธุ์มาปั กชํา
ช่วงเวลา 7.00-10.00 น. และไม่ตดั กิ่งจากต้นแม่พนั ธุ์หลังเวลา 10.00 น.ไปแล้ว สาเหตุเพราะผลการเกิ ดราก
ของกิ่ งลดตํ่าลงอย่างมาก (ข้อมูลจากการสอบถามโดยตรง) จากนั้นแช่ กิ่งพันธุ์ลงในสารละลาย root growth
hormone นาน 30 นาที ก่อนนําไปปั กชําลงในถุงพลาสติกที่บรรจุดินร่ วนปนทราย:แกลบเผา ในอัตราส่ วน 1:1
จัดเรี ยงในแปลงเพาะชําซึ่ งเป็ นปูนก่อระดับพื้นดินก่อขอบสู ง 10 เซนติเมตร ติดตั้งหลังคาโค้งครึ่ งวงกลมเพื่อ
คลุมพลาสติ กเก็บรักษาความชื้ น ฉี ดพ่นนํ้าด้วยระบบนํ้า ฝอย และฉี ด พ่นสารละลายกํา จัด เชื้ อ ราก่ อ นการ
คลุมพลาสติก ฉี ดพ่นให้น้ าํ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เก็บต้นเน่าตายและเศษใบที่ร่วงหล่นออกจากแปลงเพาะ ระยะ
เวลานานประมาณ 4 สัปดาห์จึงเปิ ดพลาสติกที่คลุมหลังคาออก ดูแลรักษาต้นกล้าต้นใหม่ในแปลงเพาะต่อไปอีก 3
สัปดาห์ จึงขนย้ายสู่เรื อนเพาะชําที่ใหม่ภายใต้ตาข่ายพรางแสง 50 % เมื่อกล้าไม้สูงประมาณ 30 เซนติเมตรก็พร้อม
สําหรับการนําไปปลูกเป็ นยูคาลิปตัสต้นใหม่ที่มีรูปทรงเปลาตรง กิ่ งก้านน้อยโตเร็ ว มีความสู งสมํ่าเสมอทั้งแปลง
ปลูกสวนป่ า
ตัวอย่ างการเจริญเติบโตของสวนป่ าที่ปลูกด้ วยยูคาลิปตัสไร้ รากแก้ ว
ต้นกล้ายูคาลิปตัสไร้รากแก้วของบริ ษทั ไชโย เอเอ ที่ผลิตจากการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อมีวางจําหน่าย
ตลอดปี ตามสาขารับซื้ อไม้ท่อน โรงงานสับชิ้นไม้ ภายใต้คาํ ขวัญ “ ซื้ อไม้ ขายกล้า ส่ งเสริ มการค้า พัฒนาการเกษตร”
บริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ทาํ การปลูกต้นยูคาลิปตัสในฤดูแล้งสําหรับเกษตรกรที่มีศกั ยภาพในการรดนํ้า
กล้าไม้ โดยรดนํ้าในปริ มาณ 20 ลิตรต่อต้นทุกๆ สัปดาห์หรื อตามสภาพท้องถิ่น ด้วยเหตุผลที่ ว่ายูคาลิปตัสที่
ปลูกในสภาพความชื้นในดินน้อยต้นไม้จะมีสภาวะเครี ยด เยื่อเจริ ญมีพลังที่จะเติบโตเพื่อการมีชีวิตอยู่สูง เมื่อมี
การให้น้ าํ หล่อเลี้ยง ต้นกล้าจะพุ่งทะยานมากกว่าการปลูกในฤดูฝนปกติ และเมื่อฝนตกตามฤดูกาลต้นกล้า
ยูคาลิปตัสก็จะมีความสูงมากกว่า 2 เมตรไปแล้ว เป็ นหลักวิชาการที่ผสานการประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
ตัวอย่างสวนป่ ายูคาลิปตัสไร้รากแก้วที่ซ้ื อกล้าพันธุ์มาจากบริ ษทั ไชโย เอเอ ของเกษตรกรอําเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ทําการปลูกด้วยระยะ 2x3 เมตร เมื่อเดือนมกราคม 2549 โดยการยกร่ องปลูกตามความลาด
เทของพื้ นที่ สวนแห่ งนี้ มีความได้เ ปรี ยบที่ มีร ะบบคลองนํ้าชลประทานไหลผ่า นด้านหนึ่ งของพื้ นที่ และ
เจ้าของสวนซึ่ งเป็ นหนุ่มชาวเยอรมันเขยฝรั่งแห่ งบ้านหัวนาได้วางแนวสวนยูคาลิปตัสให้ขนานตามแนวคลอง กว้าง
30 เมตร ยกแนวร่ องปลูกตั้งฉากกับคลองส่ งนํ้า สามารถผันนํ้าเข้าสู่ ร่องดินที่ทาํ ไว้ระหว่างร่ องปลูกไม้ได้ นํ้า
จะไหลมาหล่อเลี้ยงต้นกล้าในช่ วง 3 เดื อนแรกที่ ไม่มีฝนตก และการเจริ ญเติ บโตของสวนป่ ายูคาลิปตัสใน
วันนี้ (มีนาคม 2550) มีความโต (dbh)เฉลี่ยคือ 4.7 เซนติเมตร ความสู งเฉลี่ย 5.5 เมตร ต้นที่เจริ ญเติบโตอยู่ติด
คลองส่ งนํ้ามีความโต 7.5 เซนติเมตร ความสูง 6 เมตร เป็ นความภาคภูมิใจยิ่งในผลผลิตขวบปี แรก
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แหล่ งรับซื้อไม้ ยูคาลิปตัส จุดหมายปลายทางของความวิริยะอุตสาหะ
สวนป่ ายูคาลิปตัสอายุ 4 ปี หากทําการปลูกด้วยกล้ากิ่ งปั กชําจะสามารถตัดฟั นเก็บเกี่ยวผลผลิตลําต้น
ได้แล้ว โรงงานผลิตเยื่อกระดาษบริ ษทั ฟิ นิ คซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตาํ บลกุดนํ้าใส
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น เปิ ดรับซื้ อไม้ยคู าลิปตัสท่อน ซึ่ งปริ มาณความต้องการรับซื้ อไม้จะทวีเพิ่มมากขึ้น
ในทุกทุกปี เช่นเดียวกันกับบริ ษทั อื่นๆ ที่ตอ้ งการวัตถุดิบไม้ท่อนยูคาลิปตัสเช่นกัน รายนามบริ ษทั ผูร้ ับซื้ อไม้
ดังแสดงในตารางที่ 4 ในอนาคตหากสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยการรับซื้ อจากการชัง่ นํ้าหนักไม้ท่อนมาเป็ น
การตรวจวัดปริ มาตรไม้ท่อนแทนจะเป็ นการเอื้ออํานวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกร ด้วยนํ้าหนักของไม้จะถูก
ควบคุ มด้วยปริ มาณความชื้ นในเนื้ อไม้อนั เป็ นปั จจัยสําคัญ กล่าวคื อ หากนํ้าที่ แทรกตัวในเนื้ อเยื่อไม้ระเหย
ออกไปมากน้อยตามระยะทางการขนส่ งหรื อระยะเวลาการรอจําหน่าย นัน่ หมายถึงผลตอบแทนที่โบยบิน
ตามไปด้วย ถ้าการแข่งขันด้านการตลาดในการแย่งชิ งวัตถุดิบสู งมากขึ้ น โอกาสความเป็ นไปได้ของหน่ วย
รับซื้ อไม้เป็ นปริ มาตรอาจมีข้ ึนได้แน่นอน อันจะบังเกิดผลดีแก่เกษตรกรผูป้ ลูกสวนป่ ายูคาลิปตัสในอนาคต
ตารางที่ 4

รายนามบริ ษทั ผูร้ ับซื้ อไม้ท่อนยูคาลิปตัสขนาดจํากัด และราคารับซื้ อในภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ
บริษัท/จังหวัด

บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัทปัญจพล พลัพ์ อินดัสทรี จํากัด
จังหวัดอยุธยา
บริษัทเค เอ็ม ไอ ฟอเรสท์ จํากัด
จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัทไม้อดั ไทย จํากัด
กรุ งเทพฯ
บริษัทอะโกรไลน์ จํากัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัทในเครือไชโย เอเอ จํากัด
โรงงานศรี บา้ นไผ่ ปราสาทพร
ศรี บุรีรัมย์ ศรี เกษตรวิสยั
ศรี กมุ ภวาปี ศรี เบญจลักษณ์

ขนาดเส้ นผ่าศู นย์ กลาง
ปลายท่ อน (นิว้ )
1
2
2-2.5
2.5-10
> 2.5
> 2.5 (ลอกเปลือก)
1.5-12
2.0-12
1.5-2
>1.5-2.4
<1
1.5-2
>2
>2.5

ทีม่ า: http//www.forest.go.th/wood_value/index.files/sheet004.htm
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ความยาว
(เมตร)
2.0-2.5
2.0-2.5
1.5-2.5
1.5-2.6
2.0
2.0
1-2
1-2
2-2.5
2.4
2.0
2.0
2.0
2.0

ราคารับซื้อ
(บาท/ตัน)
600
1,200
1,250
1,500
950
1,100
1,100
1,250
600
1,200
350
600
900
1,000
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีเ่ กษตรกรจะได้ รับจากการปลูกป่ ายูคาลิปตัส
บริ ษทั ฟิ นิกซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของการปลูก
ป่ ายูคาลิปตัสระยะปลูก 3x3 เมตร ตัดฟั นเมื่อไม้มีอายุ 4 ปี โดยประมาณราคาขายที่ตนั ละ 1,000 บาท ผลผลิตที่
ได้ 15 ตัน/ไร่ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะมีกาํ ไรสุ ทธิ 7,500 บาท/ไร่ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5

ประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของการปลูกยูคาลิปตัสระยะปลูก 3x3 เมตร ตัดฟันอายุ 4 ปี

รายการค่ าใช้ จ่าย
(บาท/ไร่ )

1

ปี ปลูกที่
2
3

1.ค่าเตรี ยมพื้นที่ (ไถพรวน 2 ครั้ง)
2. ค่ากล้าไม้(2.50บาท/ต้น)
3. ค่าปลูกและปลูกซ่ อม
4. ค่าปํ ยและแรงงาน
5. ค่าดายหญ้ารอบโคน
6. ค่ากําจัดวัชพืช (2 ครั้ง/ปี )
7. ค่าไถพรวนกันไฟ
8. ค่าตัดฟันลงต้น( 100 บาท/ต้น)
9. ค่าขนส่ ง ( 150 บาท/ตัน)

500
450
250
300
200
400
150

300
200
400
150

150
150

รวมค่ าใช้ จ่าย

2,250

1,050

300

4

รวม

150
1,500
2,250
3,900

7,500

ที่มา: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฟิ นิกซ พลัพ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

สรุ ปผล
การปลูกป่ ายูคาลิ ปตัสเป็ นทางเลื อกและทางรอดของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื ออย่าง
แท้จริ ง การถือครองที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่ อมโทรมเป็ นแนวกันชนของป่ าอนุรักษ์เป็ นพื้นที่
เป้ าหมายที่ ควรสนับสนุ นส่ งเสริ มให้เ ป็ นสวนป่ ายูค าลิ ปตัส การพิ จารณามอบเอกสารสิ ทธิ ทาํ กิ นให้แ ก่
เกษตรกรจะเป็ นการเอื้อประโยชน์ในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุนจากแหล่งกูย้ ืมเงินเพื่อการดําเนิ นกิจการสวน
ป่ าไม้ยูคาลิปตัส จากสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลื อกแล้วว่าดี จะสามารถให้ผลผลิ ตที่ สมํ่าเสมอ เจริ ญเติ บโตดี
คุม้ ค่าต่อการลงทุน ซึ่ งยูคาลิปตัสไร้รากแก้ว คือ ความหวังที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จ ผลตอบแทนที่เกษตรกร
ได้รับจากการขายไม้ยูคาลิปตัสจะเป็ นแรงขับเคลื่ อนให้ระบบเศรษฐกิจเจริ ญรุ ด หน้าไปได้ และพื้ นที่ป่าที่
หายไปของประเทศไทยจะคืนกลับมา เป็ นการเพิ่มพื้นที่สีเขี ยวให้กบั พื้นโลก เร่ งรณรงค์กนั แต่วนั นี้ อีก 4 ปี
ข้างหน้าก็จะเห็นผลผลิตที่เป็ นรู ปธรรม หากปลูกป่ ากันด้วยยูคาลิปตัสไร้รากแก้ว
“ เศรษฐีปลูกป่ า รากหญ้ าทําไร่ นักวิจยั คิดค้ น มหาชนรุ่ งเรือง ”
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การใช้ นํา้ ของไม้ แดงในป่ าเบญจพรรณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
WATER USE OF Xylia xylocarpa IN MIXED DECIDUOUS FOREST,
NORTHEASTERN THAILAND
เจษฎา เหลืองแจ่ม (JESADA LUANGJAME)1
บทคัดย่ อ
การใช้น้ าํ ของไม้แ ดงในป่ าเบญจพรรณในท้องที่ จังหวัด ขอนแก่ น ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
ของไทย ระหว่างวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2546 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลา 400 วัน โดยวิธี
Heat Pulse Velocity Techniques (HPV) ตัวแทนไม้แดงของป่ าธรรมชาติ ซ่ ึ งใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้
มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกนอกเปลือกเฉลี่ย 22.12 เซนติเมตร (ช่วงระหว่าง 13.5-34.00 เซนติเมตร) และมีพ้ืนที่
เนื้ อไม้ส่วนที่เป็ นกระพี้ (sapwood) เฉลี่ย 92.22 ตารางเซนติเมตร (ช่วงระหว่าง 47.90-163.17 ตารางเซนติเมตร)
มีการใช้น้ าํ เฉลี่ยตลอดทั้งปี 46.43 ลิตร/ต้น/วัน หรื อ 0.67 มิลลิเมตร/วัน หรื อ 244.55 มิลลิเมตร/ปี ในขณะที่
ปริ มาณนํ้าฝนในปี พ.ศ. 2546 และ 2547 ปี ที่ วดั การใช้น้ าํ มีปริ มาณ 1,467.40 และ 1,221.80 มิ ลลิ เมตร
ตามลําดับ ความสัมพันธ์การใช้น้ าํ ของไม้แดงระหว่างความโตของเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกนอกเปลือกกับ
พื้นที่เนื้อไม้ส่วนกระพี้อยูใ่ นรู ปของสมการโพลีโนเมียลที่ค่า R2=0.86

คําหลัก: ไม้แดง การใช้น้ าํ ความเร็ วของคลื่นความร้อน การไหลของนํ้าในลําต้น
ABSTRACT
Water use of Xylia xylocarpa (iron wood) was conducted in the mixed deciduous forest, Khon
Kaen province, northeastern Thailand. The period of measurements was 400 days during 23 April 2003 till
26 May 2004. Heat Pulse Velocity Techniques (HPV) was used to monitor the water use. The
representatives of Xylia xylocarpa in the natural forest used in the present study have the average diameter at
breast height (DBH) and sapwood area (SA) of 22.12 cm. and 92.22 cm.2, respectively. The results showed
that daily water use of Xylia xylocarpa was 46.43 lit./tree/day or 0.67 mm./day, or 244.55 mm./year. While
the annual rainfall of the years 2003 and 2004, the years of the water use measurement, were 1467.40 mm.

1

กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: jesada@mozart.inet.co.th
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and 1221.80 mm., respectively. The relationship of the water use between DBH. and SA. was the
polynomial equation of R2=0.86 .

Keywords: Xylia xylocarpa, Water use, Heat pulse velocity, Sap flow.

คํานํา
การใช้น้ าํ ของพรรณไม้ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทยได้มีการศึกษากันหลายชนิ ด เช่น
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส ตะเคียนทอง ไม้สัก และไม้พฤกษ์ เป็ นต้น ความถูกต้องของการวัดการใช้น้ าํ ของ
ต้นไม้น้ นั ต้องทําความเข้าใจก่อนว่า วิธีการใช้คลื่นความร้อน (heat pulse) เป็ นตัวติดตามและพิจารณาปริ มาณ
ของนํ้า ที่ ไ หลผ่า นท่ อลํา เลี ย งนํ้า (xylem) ของเนื้ อไม้ส่ วนที่ เ ป็ นกระพี้ (sapwood) เป็ นความเร็ วการไหล
ของของเหลว (sap flow velocity) ขึ้ นสู่ เรื อนยอดของต้นไม้โดยกระบวนการทางสรี รวิทยาของการคายนํ้า
การสังเคราะห์แสง ความสมดุลของนํ้า การไหลเวียนของนํ้า รวมทั้งความสมดุลของพลังงานภายในลําต้นไม้
วิธีการใช้ความเร็ วของคลื่นความร้อน (heat-pulse velocity, HPV) เป็ นการวัดการไหลของนํ้าผ่านลําต้น
ตามเวลาจริ งตามช่วงเวลาของวัน ดังนั้นจึงนําข้อมูลมาประเมินเฉพาะช่วงเวลา 06:00-18:00 น. ซึ่ งเป็ นช่วงเวลา
ที่ ไ ม้มี การสั งเคราะห์ แ สงและมี ก ารคายนํ้า ตามปกติ ข องไม้ใ นภู มิ ภ าคป่ าเขตร้ อ นที่ มีแ สงสว่ า งเพี ย งพอ
ในช่วงเวลาดังกล่าวต่อกระบวนการสรี รวิทยาอย่างเช่นประเทศไทย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้กเ็ พื่อวัดปริ มาณการใช้น้ าํ ของไม้แดง (Xylia xylocarpa) ในป่ า
เบญจพรรณทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั เพื่อให้รับทราบถึงการใช้น้ าํ ของ
ไม้แดง สามารถนําไปประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ของไม้แดง และนําไปสู่การประเมินการใช้น้ าํ ของป่ าเบญจพรรณ
ทั้งป่ า อีกทั้งเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการใช้น้ าํ ของป่ าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
วิธีการศึกษา
1. สภาพพืน้ ที่
ศึกษาการใช้น้ าํ ของไม้แดง (Xylia xylocarpa) ในป่ าเบญจพรรณทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของไทย ณ บริ เวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริ มาณนํ้าฝนตกในปี พ.ศ. 2546 และ
พ.ศ. 2547 เฉลี่ยเท่ากับ 1,467 และ 1,222 มม./ปี ตามลําดับ ช่วงเวลาฝนตกที่วดั ระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม
บนพื้นที่ป่าเป็ นพื้นที่รับนํ้า (recharge area) พื้นที่แปลงเก็บตัวอย่างไม้แดงมีพ้ืนที่ 10,400 ตารางเมตร มีตน้ แดง
จํานวน 167 ต้น สุ่ มตัวอย่างจํานวนต้นไม้ที่ศึกษาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกระหว่าง 13.5-34.0 เซนติเมตร
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จํา นวน 26 ต้น ทํา การวัด จํา นวน 2 ต้นต่ อเดื อนเป็ นเวลา 400 วัน ตั้งแต่ วนั ที่ 22 เมษายน 2546 ถึ งวันที่
29 พฤษภาคม 2547
2. การวัดการใช้ นํ้า
การตรวจวัดค่าการใช้น้ าํ โดยวิธี Heat Pulse Velocity Method (HPV) โดยอาศัยหลักการให้
ความร้อนแพร่ กระจายเข้าไปสู่ เนื้ อไม้ส่วนที่เป็ นกระพี้ (sapwood) ความร้อนก็จะแพร่ ข้ ึ นและลงตามท่อนํ้า
(xylem) ตามระยะเวลาและความเร็ วที่ต่างกัน การประเมินปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่าน xylem ใช้ sap flow loggers
ของบริ ษทั Greenspan Technology (เจษฎาและคณะ, 2538; Greenspan Technology, 1993; Luangjame et. al.,
1998; Luangjame and Lertsirivorakul, 2003; Luangjame, 2005) บันทึ กค่าความเร็ วของคลื่นความร้อน
(heat pulse velocity) 4 จุดรอบลําต้นแดงที่ระดับความสู งเพียงอก โดยเสี ยบ probes เข้าไปในกระพี้ 4 ทิ ศ
(เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก) บันทึกข้อมูลทุกๆ 30 นาทีตลอดทั้งวัน มีการเสริ มการตรวจวัดการใช้น้ าํ
นอกเหนือจากการใช้ probes โดยนําส่ วนที่เป็ นกระพี้ที่ได้จากการเจาะ cores จากลําต้นที่ระดับความสู งเพียงอก
มาหาสัดส่ วนปริ มาณนํ้าและเนื้ อไม้ ตลอดจนตรวจสอบทิศทางการเสี ยบของ probes ว่ามีความเอียงหรื อไม่
โดยใช้แผ่นกะดาษแข็งทาบกับ probes กรี ดตาม probes แล้วนํามาวิเคราะห์ตรวจวัดในห้องทดลอง จากนั้น
นํา ไปคํา นวณเพื่ อ ปรั บค่ า ผิ ด พลาดที่ ค าํ นวณได้จากสู ต รอี กชั้นหนึ่ ง มี การบันทึ กขนาดของรอยบาดแผล
(wound) ที่ทาํ การเจาะเพื่อเสี ยบ probes เข้ากระพี้ดว้ ย เพื่อให้มีการคํานวณค่า sap flux density (SFD) ที่ถูกต้อง
ซึ่ งเป็ นวิธีการของ Edwards and Warwick (1984) และปรับเปลี่ยนโดย Olbrich (1991) แล้วนําไปหาค่าเฉลี่ย
โดยวิธีการของ Hatton et. Al., (1990) นําค่า SFD ทั้ง 4 จุดไปประเมินค่าของต้นไม้ที่วดั ทั้งต้นโดยใช้ค่า SFD
คูณด้วยพื้นที่กระพี้ของต้นไม้ (SA) ค่าเหล่านี้ ได้มาจากการนํา cores ของกระพี้เนื้ อไม้มาหาสัดส่ วนปริ มาตร
ของนํ้าและเนื้ อไม้ดงั ที่ ได้กล่าวแล้วข้างต้น สําหรั บค่าการใช้น้ าํ ที่ ทาํ การบันทึ กทุกๆ 30 นาที ก็ถูกคํานวณ
ออกมาด้วยตลอดทั้งวัน 24 ชัว่ โมง แต่ค่าที่นาํ มาใช้จะใช้เฉพาะค่าในช่วงเวลา 06:00-18:00 น. เท่านั้น เพราะถือ
ว่าการสังเคราะห์แสงมีเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ช่วงเวลากลางคืนจะไม่นาํ มาใช้ โดยถือว่าไม่มีการสังเคราะห์
แสงและมีการใช้น้ าํ น้อยมาก (Morris et. al., 1998;2004)
การประเมินค่าการใช้น้ าํ ของไม้แดงนอกจากจะได้ค่าการใช้น้ าํ ต่อต้นต่อวันแล้วยังคิดการใช้น้ าํ
ต่อพื้นที่เหมือนกับการวัดค่านํ้าฝนที่ตกลงมาด้วย โดยนําค่าเฉลี่ยรายวันของ SFD แต่ละต้นที่สัมพันธ์กบั พื้นที่
กระพี้คูณกับพื้นที่ส่วนกระพี้ท้ งั หมดภายในแปลงที่เก็บตัวอย่าง ค่าของกระพี้เนื้ อไม้ท้ งั หมดคํานวณได้โดยใช้
สมการความสัมพันธ์ของพื้นที่กระพี้กบั เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกนอกเปลือก (diameter at breast height outer bark:
DOB) สําหรับสมการความสัมพันธ์จะเป็ นในรู ปแบบสมการใดนั้นพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (R2)
สําหรับไม้แดง SA และ DOB มีความสัมพันธ์ในรู ปของสมการโพลีโนเมียล ดังสมการ
SA
R2

= 0.0563×(DOB)2 + 2.9489×(DOB) – 2.172
= 0.8603
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ความสัมพันธ์ของเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกนอกเปลือกกับพื้นที่เนื้อไม้ส่วนกระพี้แบบสมการ
โพลีโนเมียลของไม้แดง

ค่าสมการที่ได้นาํ มาประเมินค่าพื้นที่กระพี้ (SA) ใหม่ เพื่อป้ องกันการนําค่าเฉลี่ยรายต้นที่วดั
มาใช้โ ดยตรง ซึ่ งอาจเกิด ความลํา เอีย ง (bias) ได้ ดัง นั้น จึง ทํา การปรับค่า ใหม่จ ากความสัม พัน ธ์ส มการ
polynomial นี้ มาใช้ แล้วหาค่ าเฉลี่ ยพื้ นที่ กระพี้ เพี ยง 1 ต้น แล้วนําจํานวนไม้แดงทั้งหมดในแปลงมาคูณ
ค่าเฉลี่ยต้นที่ได้ ค่าเฉลี่ยต้นนี้กจ็ ะเป็ นค่าพื้นที่กระพี้ (SA) ทั้งหมดเฉลี่ยของแปลงไม้แดงที่เก็บตัวอย่าง จากนั้น
นําไปคํานวณการใช้น้ าํ ของไม้แดงต่อพื้นที่ท้ งั หมดที่สุ่มตัวอย่างต่อไป
ผลและวิจารณ์ ผล
ค่าเฉลี่ยรายวันของ SFD อยู่ในช่ วงระหว่าง 1,496.20-11,440.00 ลิตร/ตารางเมตร/วัน ค่าเฉลี่ย
ตลอด 400 วันที่วดั ได้คือ 4,480.05 ลิตร/ตารางเมตร/วัน ค่าการใช้น้ าํ ขึ้นกับพื้นที่กระพี้ของไม้แดง พื้นที่แปลง
ทดลอง และฤดูกาล ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการใช้น้ าํ ของไม้แดงมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณนํ้าฝนที่ตกลงมา
กล่าวคือ เดือนมีนาคม 2546 มีปริ มาณฝนตก 134 มิลลิเมตร ปรากฏว่าการใช้น้ าํ ของไม้แดงในเดือนเมษายน
2546 หลังจากพื้ นที่ ได้รองรั บนํ้าฝนไว้ชว่ั ขณะหนึ่ งแล้ว มีปริ มาณการใช้น้ าํ 56.25 มิ ลลิเมตร/เดื อน และใน
เดื อ นพฤษภาคม 2546 มี ปริ มาณนํ้าฝน 139.5 มิ ลลิ เ มตร พอเดื อนมิ ถุนายน 2546 ไม้แ ดงมี การใช้น้ ํา
26.06 มิลลิเมตร/เดือน เมื่อดูตวั เลขของฤดูแล้งในเดือนพฤศจิกายน 2546- มีนาคม 2547 มีปริ มาณฝนตกน้อย
หรื อไม่มีฝนตก การใช้น้ าํ ของไม้แดงก็ต่ าํ ด้วย สําหรั บการใช้น้ าํ ต่ อวันของไม้แดงในป่ าเบญจพรรณพื้ นที่
จังหวัดขอนแก่นมีปริ มาณเฉลี่ยทั้งปี 46.43 ลิตร/ต้น/วัน หรื อเท่ากับ 0.67 มิลลิเมตร/วัน หรื อ 244.55 มิลลิเมตร/ปี
(ตารางที่ 1) ในขณะที่ ปริ ม าณนํ้า ฝนมี ปริ ม าณ 1,222-1,467 มิ ลลิ เ มตร/ปี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับสวนป่ า
ตะเคียนทองมีการใช้น้ าํ ปริ มาณเฉลี่ย 80.57 ลิตร/ต้น/วัน หรื อ 1.41 มิลลิเมตร/วัน (Luangjame, 2005) หรื อ
สวนป่ ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ สในพื้นที่ดินเค็มจัด 12.25 ลิตร/ต้น/วัน หรื อ 2.17 มิลลิเมตร/วัน และพื้นที่ดิน
ไม่เค็ม 15.51 ลิตร/ต้น/วัน หรื อ 3.48 มิลลิเมตร/วัน (Luangjame and Lertsirivorakul, 2003) จะเห็นว่าปริ มาณ
การใช้น้ าํ ของไม้แดงต่อพื้นที่ต่าํ กว่าไม้ตะเคียนทองและไม้ยคู าลิปตัส ทั้งนี้ ก็เพราะว่าการคํานวณการใช้น้ าํ ของ
ไม้แดงเพียงชนิ ดเดียวในป่ าธรรมชาติของป่ าเบญจพรรณที่มีไม้อยู่หลายชนิ ด การใช้น้ าํ ในพื้นที่ จึงมีการแบ่ง
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อัต ราส่ วนการใช้น้ าํ กันไปตามชนิ ดไม้ ปริ มาณการใช้น้ ําของไม้แดงในป่ าธรรมชาติ จึงน้อยกว่าสวนป่ าที่ มี
ไม้เพียงชนิดเดียว อย่างเช่น ไม้ตะเคียนทองและไม้ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซิ สในพื้นที่ดินไม่เค็มและที่ดินเค็ม
จัด นอกจากการใช้น้ าํ ขึ้นกับชนิ ดของไม้แล้ว ยังขึ้นกับขนาดของไม้ พื้นที่กระพี้ของเนื้ อไม้ อายุ ปริ มาณนํ้าฝน
ความถี่ของฝนที่ ตก พื้นที่ ทดลอง อุณหภูมิ สิ่ งแวดล้อม และประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ของพรรณไม้แต่ละชนิ ด
อย่างเช่น ผลการศึกษาของ Calder (1998) Hunt and Beadl (1998) Wullschleger et. al., (1998) และDye et. al.,
(2001) สําหรับการศึกษาการหาความสัมพันธ์ของการใช้น้ าํ กับขนาดไม้ จากการศึกษาของ Grady et. al., (2003)
พบว่า Eucalyptus bella และMelaleuca agentea มีความสัมพันธ์กนั ตามสมการกําลังสอง (power function)
เช่นเดียวกันกับ E. camaldulensis (Luangjame and Lertsirivorakul, 2003) แต่ไม้ตะเคียนทองมีความสัมพันธ์กนั
ตามสมการเอ๊กโพเนนเชี่ ย ล (exponential) (Luangjame, 2005) จากการศึ กษาของ Grady et. al., (2003)
Luangjame and Lertsirivorakul (2003) และ Luangjame (2005) แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการใช้น้ าํ มีความสัมพันธ์
แตกต่างกันตามชนิ ดของไม้ นอกจากนี้ Grady et. al., (2003) ยังพบว่า การใช้น้ าํ ต่อพื้นที่ ในฤดูแล้งของ
ป่ าเสม็ด (Malaleuca) สู งกว่าป่ าในเขตมรสุ ม แม้ว่าตอนปลายฤดูแล้งติดต่อกับต้นฤดูฝนป่ ามรสุ มจะมีการใช้
นํ้าสูงขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มของดัชนี พ้ืนที่ใบ (leaf area index: LAI) ก็ตาม แต่โดยเฉลี่ยแล้วฤดูแล้งยังมีค่าสู ง
กว่า นอกจากนี้ลกั ษณะพื้นที่และสภาพป่ าแตกต่างกันการใช้น้ าํ ก็แตกต่างกันด้วย (Calder, 1998)

Months

ภาพที่ 2 การใช้น้ าํ ต่อเดือนของไม้แดงและปริ มาณนํ้าฝนรายเดือนบริ เวณจังหวัดขอนแก่น
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ตารางที่ 1 การใช้น้ าํ ของไม้แดง (Xylia xylocarpa) ในป่ าเบญจพรรณ จังหวัดขอนแก่นตามช่วงเวลาที่วดั
Period

4/23/20035/19/2003
5/20/20036/18/2003
6/19/20037/16/2003
7/17/20038/18/2003
8/19/20039/14/2003
9/15/200311/5/2003
11/6/20031/14/2004
1/15/20042/17/2004
2/18/20043/22/2004
3/23/20044/19/2004
4/20/20045/26/2004
Average

Tree
ID

Diameter
out bark
(DOB)
(cm.)

Sapwood
area
(SA)
(cm.2)

No. of
Days

Water use
(L/d)

Sap flux
density
(SFD)
(L/m.2/d)

Daily
Stand
Water use
(mm.)

XX1

21.20

86.79

27

21.5783

2475.1064

0.3665

XX2

20.30

81.36

30

107.0938

11439.9981

1.7160

XX3

25.10

107.36

28

85.8321

7588.3257

1.1219

XX4

30.00

137.24

33

125.2709

8978.0185

1.3494

XX5

23.40

98.11

27

51.4840

4484.2508

0.6595

XX6

25.70

110.86

52

41.4727

4120.9769

0.6103

XX7

23.75

105.54

69

29.8351

3492.3775

0.5171

XX8

17.15

65.71

36

12.1788

1883.7417

0.2785

XX9

18.25

70.49

34

10.3487

1574.1956

0.2322

XX10

19.20

75.21

28

10.0011

1496.1969

0.2239

XX11

19.25

75.74

36

15.6467

1747.3237

0.2565

XX

22.12

92.22

400

46.4311

4480.0465

0.6665
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ตารางที่ 2 การใช้น้ าํ ของไม้แดงต่อวันในเดือนต่างๆ
Date

No. of
Days

April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004

8
31
30
31
31
30
31
30
31
31
29
31
30
26

Water use Stand water use
(L/d)
(mm./d)
21.29
52.30
100.14
109.14
92.47
45.35
38.68
46.51
20.65
14.48
12.58
9.42
11.23
15.87

1.8750
0.8405
1.5168
1.2777
1.0474
0.6330
0.5875
0.6032
0.4664
0.3634
0.2864
0.2131
0.2149
0.2583

Stand water
use(mm./m.)

Sap flux density
(L/m.2/d)

56.2500
26.0555
45.5028
39.6080
32.4691
18.9912
18.2120
18.0969
14.4578
11.2662
8.3046
6.6067
6.4478
8.0076

2,450.7179
5,531.8385
10,254.3644
8,484.6781
7,100.2503
4,273.5050
3,967.5765
4,073.9168
3,149.6922
2,454.4059
1,937.6444
1,446.2485
1,486.6335
1,763.7331

สรุ ปผล
การใช้น้ าํ เป็ นการเพิ่มมวลชี วภาพของไม้อนั เกิดจากกระบวนการทางสรี รวิทยา ไม้ในป่ าเบญจพรรณ
เช่น ไม้แดง สามารถลดการใช้น้ าํ ในฤดูแล้งได้เพราะมีการผลัดใบ สําหรับไม้แดงมีการใช้น้ าํ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ไม้แดงมีการใช้น้ าํ เฉลี่ยตลอดทั้งปี 46.43 ลิตร/ต้น/วัน หรื อ 0.67 มิลลิเมตร/วัน การใช้น้ าํ
ตลอดทั้งปี 244.55 มิลลิเมตร
2. การใช้น้ าํ ขึ้ นกับขนาดของต้นไม้และพื้ นที่ เนื้ อไม้ส่วนที่ เป็ นกระพี้ ถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่
และพื้นที่กระพี้มากก็มีการใช้น้ าํ มากด้วย นอกจากนี้ ยงั ขึ้นกับฤดูกาล ฤดูฝนมีฝนตกมากการใช้น้ าํ ของต้นไม้
ในเวลาต่อมาก็มีมากด้วย
3. ความสัมพันธ์การใช้น้ าํ ของไม้แดงระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกกับพื้นที่กระพี้อยู่ในรู ป
ของสมการโพลีโนเมียล (polynomial equation)
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ลักษณะทางนิเวศสรีรวิทยาบางประการของไผ่สี่ชนิด
ณ สถานีวจิ ยั วนเกษตรตราด จังหวัดตราด

SOME ECOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FOUR BAMBOO SPECIES
AT TRAT AGROFORESTRY RESEARCH STATION, TRAT PROVINCE
เฉลิมพร เถรว่ อง (CHALERMPORN THENWONG)1
ลดาวัลย์ พวงจิตร (LADAWAN PUANGCHIT)1
บทคัดย่ อ
การศึกษาลักษณะทางนิเวศสรี รวิทยาบางประการของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก
เพื่อศึกษารู ปแบบความผันแปรในรอบวันและความสัมพันธ์กบั ปั จจัยแวดล้อมต่างๆ โดยดําเนิ นการในแปลง
ทดลองชนิ ดพันธุ์ไผ่ของสถานี วิจยั วนเกษตรตราด จังหวัดตราด ทําการวัดความผันแปรในรอบวันของอัตรา
การสังเคราะห์แสง อัตราการคายนํ้า ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ และค่าการชักนําการเปิ ดปากใบในช่วงแล้ง
(เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์) และช่วงฝน (เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน)
ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบของลักษณะความผันแปรในรอบวันของอัตราการสังเคราะห์แสงและ
อัตราการคายนํ้าของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีค่าสู งในช่วงเช้าเวลา 07:00-10:00 นาฬิกา
และลดตํ่าลงในช่ วงกลางวันและช่ วงบ่าย หลังจากนั้นจะลดลงหรื อเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องตลอดจนถึงเย็น ทั้ง
ในช่ วงแล้งและช่วงฝน อัตราการสังเคราะห์แสงต่อวันของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก
ในช่ วงแล้งไม่มีความแตกต่ า งกันทางสถิ ติ โดยมี ค่ าในช่ วง 0.25-0.37 mol.m.-2day-1 ในขณะที่ อตั ราการ
สังเคราะห์แสงต่อวันในช่วงฝนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและมีค่าในช่วง 0.41-0.55 mol..m.-2day-1
ส่ ว นอัต ราการคายนํ้า รวมต่ อ วัน มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ใ นทางตรงข้า มกับ อัต รา
การสังเคราะห์แสงต่อวัน โดยช่วงแล้งมีค่าอยู่ในช่วง 0.08-0.13 kmol.m.-2day-1 และช่วงฝนมีค่าในช่วง 0.13-0.18
kmol.m.-2day-1 สําหรับความผันแปรของประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ และค่าการชักนําการเปิ ดปากใบในรอบวัน
มีค วามแตกต่ า งกัน ไปตามชนิ ด ของไผ่ แต่ รู ป แบบที่ เ กิ ด ขึ้ น คล้า ยคลึ ง กัน การตอบสนองของอัต ราการ
สังเคราะห์แสงต่อระดับความเข้มแสงของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดเมื่อได้รับแสง
เต็ม ที่ มี ค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 10.5-14.8 µmol.m. -2 s -1 โดยไผ่ห ยกมี ค่ า สู ง สุ ด ความเข้ม แสงที่ ทาํ ให้เ กิ ด อัต รา
การสังเคราะห์แสงสูงสุ ดมีค่าระหว่าง 960-1,390 µmol.m.-2s-1 โดยมีค่า quantum yield อยูใ่ นช่วง 0.04-0.06
คําหลัก: การสังเคราะห์แสง การคายนํ้า ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่หยก
1
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ABSTRACT
The study of ecophysiological characteristics of Dendrocalamus asper, Thrysostachys oliveri,
Dendrocalamus latiflorus and Bambusa oldhamii were to determine diurnal variation in gas exchange
characteristics and the relationships with environmental factors. The study was carried out at the bamboo
species trial at Trat Agroforestry Research Station in Trat province. Diurnal variation of photosynthetic rates
(Pn), transpiration rates (E), water use efficiency (WUE) and stomatal conductances (Gs) of bamboo were
measured in the dry period (December, January and February) and the wet period (September, October and
November).
The results showed that the four bamboo species have similar patterns of Pn and E. The
highest rates were found in the morning between 07.00-10.00 hr. and decreased gradually after that. The
rates of photosynthesis continued to decrease or increase a little in the late afternoon in both dry and wet
periods. The photosynthetic rates per day of the four bamboo species in the dry period were not different
among species, and ranged between 0.25-0.37 mol.m.-2day-1. In the wet period, the rates were different
significantly, ranging between 0.41-0.55 mol.m.-2day-1. The patterns of transpiration rates per day between
seasons were reversed compared to photosynthesis. The transpiration rates per day ranged between
0.09-0.13 kmol.m.-2day-1 in the dry period and 0.13-0.18 kmol.m.-2day-1 in the wet period. Diurnal variation
of WUE and Gs differed among the four bamboo species, but the patterns were similar. The maximum Pn
ranged between 10.5-14.8 µmol.m.-2s-1 and Bambusa oldhamii showed the highest Pn. Light saturation point
of the four bamboo species ranged between 960-1,390 µmol.m.-2s-1 and the quantum yield ranged between
0.04-0.06 .

Keywords: Photosynthesis, Transpiration, WUE, Dendrocalamus asper, Thyrsostachys oliverri, Dendrocalamus
latiflorus, Bambusa oldhamii
คํานํา
ไผ่เป็ นพืชเศรษฐกิจทางเลือกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยเฉพาะไผ่ที่สามารถใช้ประโยชน์
ลําไผ่และหน่อไผ่สามารถรับประทานได้ เช่น ไผ่ตง (Dendrocalamus asper (Schultes F.) Backer ex Heyne)
และไผ่รวกดํา (Thyrsostachys oliveri Gamble) เป็ นต้น นอกจากนี้ ส่วนงานป่ าไม้ มูลนิ ธิโครงการหลวงได้นาํ
ไผ่หวานอ่างขาง (Dendrocalamus latiflorus Munro) และไผ่หยก (Bambusa oldhamii Munro) ซึ่ งเป็ นไผ่ที่มี
ถิ่นกําเนิ ดเดิ มอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนมาปลูกครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2529 ณ สถานี เกษตร
หลวงอ่างขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากหน่อมีรสชาดหวานอร่ อย
ไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดดังกล่าวจึ งจัดว่าเป็ นไผ่ที่ได้รับความสนใจปลูกเป็ นอย่างมาก ซึ่ งการปลูกไผ่น้ ันมี การลงทุ น
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ไม่สูงมาก การจัดการดูแลรักษาง่ายไม่ยุง่ ยาก โรคและแมลงที่ทาํ ลายมีนอ้ ย มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่ อง
และมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน จากศักยภาพในการแปรรู ปหน่อไผ่บรรจุกระป๋ องเป็ นหน่อไม้สดและหน่อไม้
ดองส่ งขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทําให้ไผ่ได้รับการส่ งเสริ มให้มีการปลูกเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั
รู ปแบบการปลูกไผ่มี 2 รู ปแบบใหญ่ๆ คือ สวนไผ่เพื่อการศึกษาวิจยั ซึ่ งเป็ นการเก็บรวบรวมอนุรักษ์พนั ธุ์ไผ่
ชนิดต่างๆ และสวนไผ่เชิงพาณิ ชย์เพื่อผลิตหน่อและลําเป็ นสิ นค้าจําหน่าย
ประเทศไทยเป็ นประเทศในเขตร้ อนมี ความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ไผ่ ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่ามี
ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการเติบโตและผลผลิต ซึ่ งการเติบโตและผลผลิตของต้นไม้จะถูก
ควบคุมจากปั จจัยภายในอันได้แก่ ลักษณะทางพันธุ กรรมของต้นไม้ และปั จจัยภายนอก อันได้แก่ สภาพ
สิ่ งแวดล้อ มต่ า งๆ โดยผ่า นกระบวนการทางสรี ร วิ ทยาของต้นไม้ใ นการสร้ า งอาหารและการใช้พ ลังงาน
กระบวนการสรี รวิทยาที่สาํ คัญได้แก่ การสังเคราะห์แสง การหายใจ และการคายนํ้า ซึ่ งกระบวนการเหล่านี้
จะสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอันได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้ นบรรยากาศ ปริ มาณนํ้า ดิน และธาตุอาหาร เป็ นต้น
ซึ่ งมีความผันแปรตลอดเวลา กระบวนการทางสรี รวิทยาที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมนี้ เรี ยกว่า
นิ เ วศสรี ร วิ ทยา (ecophysiology) การศึ กษาระบบการจัด การปลูกไผ่ใ นประเทศไทยได้มีการวิ จัย อย่ า ง
แพร่ หลาย แต่ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับลักษณะทางด้านนิ เวศสรี รวิ ทยาของไผ่ซ่ ึ งมี ผลต่ อผลผลิ ตของไผ่
ยังมีนอ้ ยมาก ดังนั้นควรมีการศึกษาข้อมูลด้านนิ เวศสรี รวิทยาเพื่อที่จะทราบถึงประสิ ทธิ ภาพในการเติบโต
และผลผลิต ซึ่ งสามารถใช้พิจารณาความเหมาะสมของชนิ ดพันธุ ์ต่อการปลูกในพื้ นที่ การดูแลและจัดการ
เพื่อนําความรู ้ดงั กล่าวไปส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกต่อไป
วิธีการศึกษา
1. สถานที่ทําการศึกษา
แปลงทดสอบชนิ ดพันธุ์ไผ่ (bamboo species trial) สถานี วิจยั วนเกษตรตราด ตําบลท่ากุ่ม อําเภอ
เมื อ ง จังหวัดตราด ห่ างจากตัวอําเภอเมื องตราดประมาณ 32 กิ โลเมตร มี เส้นทางย่อยเข้าสถานี ฯ ระยะทาง
2 กิโลเมตร โดยมีปากทางเข้าอยู่บนเส้นทางหลวง 3157 สายตราด-บ่อไร่ ปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design
2. พรรณไม้ ที่ศึกษา
ทําการศึ กษาไผ่ 4 ชนิ ด ได้แก่ ไผ่ตง (Dendrocalamus asper) ไผ่ร วกดํา (Thyrsostachys
oliveri) ไผ่หวานอ่างขาง (Dendrocalamus latiflorus) และไผ่หยก (Bambusa oldhamii) จํานวนชนิ ดละ 3 ซํ้า
อายุของไผ่เมื่อเริ่ มทําการศึกษาครั้งนี้มีอายุ 6 เดือน และมีความสูงโดยเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 3-5 เมตร
3. การวัดลักษณะทางนิเวศสรีรวิทยาของใบไผ่
ทําการวัดค่าต่างๆ อันได้แก่ อัตราการสังเคราะห์แสง อัตราการคายนํ้า ค่าการชักนําการเปิ ด
ปากใบจากใบของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด ด้วยเครื่ องมือ LCi Portable Photosynthesis System (ADC Bio Scientific Ltd., UK)
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือวัดอัตราการสังเคราะห์แสงแบบระบบเปิ ด (open system) ชนิ ดนําเคลื่อนที่ได้ประกอบด้วย
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PCL (Parkinson Leaf Chamber) ท่อดูดอากาศและกระบอกเก็บอากาศ วิธีการวัดทําได้โดยการเลือกตัวอย่างใบ
ที่ บ ริ เ วณรอบนอกของเรื อ นยอดซึ่ งจะรั บ แสงทั้งวัน มี ส ภาพดี แ ละใบมี การพัฒ นาเต็ม ที่ ไม่ แ ก่ หรื อ อ่ อ น
จนเกินไป (ใบตัวอย่างที่ทาํ การวัดจะอยู่ ณ ตําแหน่งใบที่ 4-6 ของกิ่งนับจากใบยอด) โดยไผ่แต่ละชนิ ดจะเลือก
สุ่ มวัด ใบตัวอย่า งจากทุกซํ้า ๆ ละ 1 กอ หนี บใบตัวอย่า งใน PCL ซึ่ ง จะวัด ค่า พารามิเ ตอร์ ต่า งๆ อันได้แ ก่
ความเข้มของแสงที่ เป็ นประโยชน์ต่อพืช ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ และ
ความดันไอ เป็ นต้น ทําการบันทึกค่าทุกๆ 1 ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา 06:00-18:00 นาฬิกา เพื่อศึกษาความผันแปร
ในรอบวัน โดยเก็บข้อมูลในเดื อนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ เพื่ อเป็ นตัวแทนช่ วงแล้ง และเดื อน
กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายนเป็ นตัวแทนช่วงฝน
การศึกษาการตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์แสงต่อระดับความเข้มของแสง โดยการ
วัดอัต ราการสังเคราะห์แ สงที่ ตอบสนองต่อปริ มาณความเข้มแสงที่ เ ปลี่ยนแปลงจากระดับความเข้มแสง
ตํ่าสุ ดไปจนถึงความเข้มแสงสู งสุ ด ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรง โดยเริ่ มจากการ
วัดอัตราการหายใจในที่มืดด้วยการคลุม PCL ด้วย aluminum foil เพื่อให้ความเข้มแสงเป็ นศูนย์ จากนั้นเพิ่ม
ระดับความเข้มแสงจากน้อยไปหามากด้วยการลดจํานวนชั้นกระดาษกรองแสงเพื่อให้แสงส่ องผ่านได้มากขึ้น
ตั้งแต่ 0-2,000 µmol.m.-2s-1 ในระดับต่างๆ กัน 10-12 ระดับ ทําการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 9:00-10:00 นาฬิกา
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการสังเคราะห์แสง อัตราการคายนํ้า ค่าการชักนําการ
เปิ ดปากใบ และประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ระหว่างพันธุ์ไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดในรอบวันตามฤดูกาล โดยใช้ analysis of
variance (ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี least significant difference (LSD)
การวิเคราะห์การตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์แสงต่ อความเข้มแสง ใช้สมการการ
ถดถอยเชิงเส้นโค้งของ Forseth and Norman (1993) ซึ่ งมีรูปแบบสมการดังนี้

โดย

A

=

A
φ
Qabs
Asat

=
=
=
=

2

φ x Qabs
2

2 1/2

[1+(φ xQabs /Asat )]

.

อัตราการสังเคราะห์แสงทั้งหมด (µmol.m.-2s-1)
quantum yield
ปริ มาณแสงที่ถกู ดูดกลืนโดยใบ (µmol.m.-2s-1)
อัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุ ดเมื่อได้รับแสงเต็มที่ (µmol.m.-2s-1)

เนื่ องจากค่าของ A เป็ นค่าอัตราการสังเคราะห์แสงทั้งหมด แต่ค่าอัตราการสังเคราะห์แสง
ที่ได้จากการวัดเป็ นอัตราการสังเคราะห์แสงสุ ทธิ ดังนั้นเมื่อนําค่าที่วดั ได้มาแทนในสมการจะต้องลบด้วย
อัตราการหายใจเขียนสมการใหม่ได้ดงั นี้
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โดย

Pn

=

φ x Qabs
- Rd
2
2 1/2
[1+ (φ x Qabs /Asat )]

Pn
Rd

=
=

อัตราการสังเคราะห์แสงสุ ทธิ (µmol.m.-2s-1)
อัตราการหายใจในที่มืด (µmol.m.-2s-1)

2

ผลการศึกษา
1. ความผันแปรของอัตราการสั งเคราะห์ แสง
ความผัน แปรของอัต ราการสั ง เคราะห์ แ สงในรอบวัน ของไผ่ ท้ ัง 4 ชนิ ด จะมี รู ป แบบ
ที่คล้ายคลึงกัน โดยอัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงเช้าเมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้ นจนถึง
จุดสู งสุ ดในเวลาที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวันของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดจะลดลง
ในช่ วงเที่ ยงและต่อเนื่ องในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น ไผ่บางชนิ ด เช่น ไผ่รวกดําอาจมีอตั ราการสังเคราะห์แสง
เพิ่มขึ้ นเล็กน้อย แต่ก็จะลดลงจนกระทัง่ แสงหมดไป ซึ่ งอัตราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดในรอบวันเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลา 09:00 ถึง 10:00 นาฬิกา โดยในช่วงแล้ง (เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์) ไผ่ตง ไผ่รวกดํา
และไผ่หวานอ่างขาง มีอตั ราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดในช่ วงเวลา 09:00 นาฬิ กา เท่ากับ 14.53 10.48 และ
14.64 µmol.m.-2s-1 ตามลํา ดับ ในขณะที่ ไ ผ่หยกมี อตั ราการสังเคราะห์ แ สงในรอบวันสู งสุ ด เท่ า กับ 16.49
µmol.m.-2s-1 ในเวลา 10:00 นาฬิกา อย่างไรก็ตามความผันแปรในรอบวันของอัตราการสังเคราะห์แสงนั้นจะมี
สาเหตุมาจากการกระทําร่ วมกันของปั จจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น โดยอุณหภูมิกบั แสงมีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อขี ด
ความสามารถของการสังเคราะห์แสงที่ ช้ นั เซลล์ mesophyll (Lowlor, 1993) และปั จจัยเสริ มอื่นๆ อันได้แก่
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ความชื้ นในอากาศและในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ความเค็ม มลภาวะ สารเคมี ตลอดจนโรคและแมลง นอกจากนี้ การสังเคราะห์แสงยังตอบสนองต่อการปฏิบตั ิ
ทางวนวัฒน์ต่างๆ เช่น การตัดสางขยายระยะ การลิดกิ่ง การใส่ ปุ๋ย และการชลประทาน เป็ นต้น (Kozlowski
and Pallardy, 1997)
จากการศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวันของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด พบว่า อัตราการสังเคราะห์
แสงในรอบวันของช่ วงฝนสู งกว่าช่ วงแล้ง (ภาพที่ 1) โดยไผ่รวกดําและไผ่หยกมีความต่ างของค่าอัตราการ
สังเคราะห์แสงในรอบวันของช่วงฝนและช่วงแล้งชัดเจนกว่าไผ่ตงและไผ่หวานอ่างขาง เช่นเดียวกับ Ishizuka
and Puangchit (2000) ที่ พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสงของไผ่ผากมันมีค่าสู งในช่ วงฝนมากกว่าช่ วงแล้ง
รวมทั้งลักษณะความแตกต่างระหว่างช่ วงเช้ากับช่ วงบ่าย ในช่ วงแล้งจะเด่นชัดกว่าในช่ วงฝน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ช่วงแล้งมีความเครี ยดจากสิ่ งแวดล้อมมากกว่าช่วงฝน แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าการศึกษาของ นิ พล และคณะ (2545)
พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสงในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมกราคมถึงเมษายน) ของไผ่หวานอ่างขางแต่ละอายุลาํ
ณ สถานี เ กษตรหลวงปางดะ อํา เภอสะเมิ ง จังหวัด เชี ย งใหม่ มี ค่ า ค่ อนข้า งสู ง กว่า ครึ่ งหนึ่ งของอัต ราการ
สังเคราะห์แสงช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม) ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากว่าความเครี ยดในช่วงแล้งบนพื้นที่สูง
อาจมีนอ้ ยกว่าในพื้นที่ราบ
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ความผันแปรของอัตราการสังเคราะห์แสงและปั จจัยแวดล้อมในรอบวันในช่วงแล้งและช่วงฝน
ของไผ่ 4 ชนิด คือ ไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และ ไผ่หยก ณ สถานี วิจยั วนเกษตรตราด
จังหวัดตราด
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อัตราการสังเคราะห์แสงต่อวันของไผ่แต่ละชนิดหาได้จากการนําค่าอัตราการสังเคราะห์แสงที่วดั ได้
ในแต่ละชัว่ โมงตลอดวันตั้งแต่ 06:00-18:00 นาฬิกา ทําการหาปริ พนั ธ์ (integrate) ได้เป็ นอัตราการสังเคราะห์แสง
ต่อ วันซึ่ งมีหน่วย mol.m.-2day-1 และเมื่อทํา การวิเคราะห์ค วามผันแปรของอัตราการสังเคราะห์แ สงต่อวัน
ในช่ว งแล้งและช่ วงฝนของไผ่ต ง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่า งขาง และไผ่หยก พบว่า ในช่ วงแล้งอัต ราการ
สังเคราะห์แสงต่อวันของไผ่แต่ละชนิ ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวาน
อ่างขาง และไผ่หยกมีอตั ราการสังเคราะห์แสงต่อวันเท่ากับ 0.351 0.251 0.349 และ 0.373 mol.m.-2day-1
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) โดยไผ่รวกดํามีอตั ราการสังเคราะห์แสงต่อวันตํ่าที่ สุด ส่ วนในช่ วงฝนนั้นอัตราการ
สังเคราะห์แสงต่อวันของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยไผ่ตง ไผ่รวกดํา
ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก มีอตั ราการสังเคราะห์แสงต่อวันเท่ากับ 0.433 0.416 0.433 และ 0.551 mol.m.-2day-1
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และเมื่อทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอัตราการสังเคราะห์แสง
ด้ว ยวิธี least significant difference สามารถแยกไผ่ต ามอัต ราการสังเคราะห์แ สงออกเป็ นสองกลุ่มได้
อย่างชัดเจน คือ กลุ่มแรกประกอบด้วยไผ่ตง ไผ่รวกดํา และไผ่หวานอ่างขาง และกลุ่มที่สองมีไผ่หยกเพียง
ชนิ ดเดียวซึ่ งมีอตั ราการสังเคราะห์แสงต่อวันสูงที่สุด
ตารางที่ 1. อัต ราการสังเคราะห์แ สงต่ อวัน อัต ราการคายนํ้า ต่ อวัน และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของไผ่ต ง
ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก ณ สถานีวิจยั วนเกษตรตราด ในช่วงแล้งและช่วงฝน
ชนิดไผ่
ไผ่ตง
ไผ่รวกดํา
ไผ่หวานอ่างขาง
ไผ่หยก
ค่า F

อัตราการสั งเคราะห์ แสง ± ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (mol.m.-2day-1)
ช่ วงแล้ ง
ช่ วงฝน
0.351 ± 0.044
0.433 ± 0.044a
0.251 ± 0.035
0.416 ± 0.036a
0.349 ± 0.055
0.432 ± 0.031a
0.373 ± 0.037
0.551 ± 0.027b
1.59ns
3.15*

อัตราการคายนํ้า ± ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(kmol.m.-2day-1)
ช่ วงแล้ ง
ช่ วงฝน
0.125 ± 0.016ab
0.133 ± 0.012
a
0.083 ± 0.010
0.142 ± 0.019
ab
0.122 ± 0.018
0.135 ± 0.019
b
0.134 ±0.011
0.177 ± 0.014
*
2.63
1.67ns

อักษร (a b c) ในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ P > 0.05

2. ความผันแปรของอัตราการคายนํา้
โดยปกติ แล้วอัตราการคายนํ้าในรอบวันของต้นไม้ที่ได้รับนํ้าเต็มที่ มีค่าสู งสุ ดในช่ วงใกล้
เที่ยงและมีค่าตํ่าสุ ดในเวลากลางคื น เนื่ องจากในช่วงเวลาใกล้เที่ยงปากใบจะเปิ ดกว้างเมื่อมีปริ มาณความเข้ม
แสงสู ง อี กทั้งยังมี ความแตกต่ างของความดันไอระหว่างใบกับอากาศโดยรอบสู งด้วย ซึ่ งสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวจะตรงกันข้ามในเวลากลางคืน (Kozlowski et al., 1991) จากการศึกษาความผันแปรของอัตราการคาย
นํ้าของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดพบว่า มีลกั ษณะความผันแปรในรอบวันคล้ายคลึงกับอัตราการสังเคราะห์แสงทั้งในช่วง
แล้งและช่วงฝนกล่าวคือ อัตราการคายนํ้าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงและจะค่อยๆ ลดลงจนกระทัง่ แสงหมดไป
และพบว่าไผ่ท้ งั 4 ชนิดจะมีอตั ราการคายนํ้าสูงตั้งแต่ช่วงเวลา 09:00-14:00 นาฬิกา (ภาพที่ 2) ซึ่ งเป็ นสภาพที่มี
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แสงหรื อความเข้มแสงค่อนข้างสู งในรอบวัน ทั้งนี้ เนื่ องจากว่าแสงจะไปกระตุน้ ให้ปากใบเปิ ดส่ งผลให้พืช
มีการคายนํ้าเกิดขึ้น อัตราการคายนํ้าจะเริ่ มลดลงในช่วงเย็นซึ่ งจะเห็นเด่นชัดในช่วงแล้งมากกว่าช่วงฝน โดย
อัตราการคายนํ้าในช่วงฝน (เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน) ของไผ่ตงและไผ่รวกดํามีค่าสู งสุ ดเท่ากับ
5.06 และ 5.92 mmol.m.-2s-1 ที่ เวลา 9:00 นาฬิ กา ไผ่หวานอ่างขางมี อตั ราการคายนํ้าเกิ ดขึ้ นสู งสุ ดเวลา
12:00 นาฬิ ก า เท่ า กับ 4.77 mmol.m.-2s-1 ส่ วนไผ่ห ยกมี ค่ า อัต ราการคายนํ้า ในรอบวันสู ง สุ ด เท่ า กับ
6.73 mmol.m.-2s-1 ที่เวลา 11:00 นาฬิกา (ภาพที่ 2)
การวิเคราะห์ความผันแปรของอัตราการคายนํ้ารวมต่อวันใช้หลักการคํานวณวิธีการเดียวกับ
การคํานวณอัตราการสังเคราะห์แสงต่อวัน ซึ่ งอัตราการคายนํ้าต่อวันของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และ
ไผ่หยก ในช่วงแล้งและช่วงฝน พบว่า ช่วงแล้งไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดมีค่าเฉลี่ยของอัตราการคายนํ้ารวมต่อวันแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 0.125 0.083 0.122 และ 0.134 kmol.m.-2day-1 ตามลําดับ
และเมื่อทําการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอัตราการคายนํ้ารวมต่อวันในช่ วงแล้ง
ด้วยวิธี least significant difference สามารถแยกออกได้เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกประกอบด้วยไผ่รวกดํา ไผ่หวาน
อ่างขาง และไผ่ตง และกลุ่มที่สองประกอบด้วยไผ่หวานอ่างขาง ไผ่ตง และไผ่หยก หรื ออาจกล่าวได้ว่าไผ่
รวกดํามีอตั ราการคายนํ้ารวมต่อวันตํ่าสุ ด และไผ่หยกมีค่าสู งสุ ดในช่วงแล้ง สําหรับในช่วงฝนนั้นอัตราการ
คายนํ้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ซึ่ งแตกต่างจากอัตราการสังเคราะห์แสง โดยอัตราการคายนํ้า
รวมต่ อวันของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก มี ค่าเท่ ากับ 0.133 0.142 0.135 และ
0.177 kmol.m.-2day-1 ตามลําดับ (ตารางที่ 1 ) ซึ่ งเห็นได้ว่าอัตราการคายนํ้าต่อวันของช่วงแล้งตํ่ากว่าช่วงฝนใน
ไผ่ทุกชนิ ด ทั้งนี้ น่าจะเป็ นผลมาจากปั จจัยจํากัดของนํ้าในดินซึ่ งไม่ได้ทาํ การศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้ง
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ อันได้แก่ ปริ มาณนํ้าฝน อุณหภูมิ และความชื้น เป็ นต้น
3. ความผันแปรของการชักนําการเปิ ดปากใบ
ในช่ ว งแล้งค่ า การชั กนํา การเปิ ดปากใบในรอบวันของไผ่ ท้ ัง 4 ชนิ ด มี ค่ า สู งสุ ดในเวลา
08:00 นาฬิกา มีค่าเท่ากับ 1.54 0.82 0.71 และ 0.51 mol.m.-2s-1 สําหรับไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และ
ไผ่หยก ตามลําดับ ส่ วนในช่ วงฝนไผ่ตงมีค่าการชักนําการเปิ ดปากใบในรอบวันสู งสุ ดเวลา 07.00 นาฬิ กา
เท่ากับ 1.10 mol.m.-2s-1 ส่ วนไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก นั้นค่าสู งสุ ดจะเกิดขึ้นเวลา 08.00 นาฬิกา
โดยมีค่าเท่ากับ 0.95 0.87 และ 1.33 mol.m.-2s-1 ตามลําดับ ลักษณะความผันแปรในรอบวันของค่าการชักนํา
การเปิ ดปากใบคล้ายคลึ งกับอัตราการสังเคราะห์แสง (ภาพที่ 2) ซึ่ งสอดคล้องกับธเนศ (2539) ที่ ศึกษาการ
ชักนําการเปิ ดปากใบของกล้าไม้ประดับยืนต้น 6 ชนิด และเพลินจิตร์ (2541) ศึกษาไม้สนทะเลพบว่า ค่าการชักนํา
การเปิ ดปากใบมีค่าสูงในช่วงเช้าเพราะแสงกระตุน้ ให้ปากใบเปิ ดกว้างขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซและนํ้ากับอากาศ
โดยรอบ ซึ่ งจะส่ งผลให้อตั ราการสังเคราะห์แสงสู งไปด้วย การลดลงของค่าการชักนําการเปิ ดปากใบในช่วง
เที่ยงวันเกิดขึ้นเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยนํ้าจากใบ ซึ่ งสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิใบ ความเข้มแสงและ
กระบวนการทางชี วเคมีภายในใบ ค่ าการชักนําการเปิ ดปากใบของไผ่ในช่ วงฝนมีค่าสู งกว่าในช่ วงแล้ง
โดยเฉพาะไผ่หยกมีค่าความแตกต่างค่อนข้างมากสอดคล้องกับอัตราการสังเคราะห์แสง
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ความผันแปรของอัตราการคายนํ้า (ซ้า ย) และค่ าการชักนํา การเปิ ดปากใบ (ขวา) ในรอบวัน
ในช่ วงแล้งและช่วงฝนของไผ่ 4 ชนิ ด คือ ไผ่ต ง ไผ่ร วกดํา ไผ่หวานอ่า งขาง และไผ่หยก
ณ สถานี วิจยั วนเกษตรตราด จังหวัดตราด
4. ประสิ ทธิภาพการใช้ นาํ้

ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดมี ความผันแปรไปในทิ ศทางเดี ยวกับอัตราการ
สังเคราะห์แสง โดยประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ มีค่าสู งในช่ วงเช้าระหว่าง 06:00-08:00 นาฬิ กา และมีค่าลดลง
ในช่วงบ่าย ค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ในช่วงแล้ง (เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์) ของไผ่ตง ไผ่รวกดํา
ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 5.48 5.56 5.63 และ 4.41 µmol.CO2/mmol.H2O ตามลําดับ
แม้ว่าไผ่หยกจะมีอตั ราการสังเคราะห์แสงในช่วงแล้งสู งกว่าไผ่ชนิ ดอื่นๆ แต่มีประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ตํ่ากว่า
ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่รวกดํา และไผ่ตง และในช่วงฝน (เดื อนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน) ค่าประสิ ทธิ ภาพ
การใช้น้ าํ สู งสุ ด มี ค่ า เท่ า กับ 5.55 4.39 6.39 และ 5.90 µmol.CO2/mmol.H2O ตามลํา ดับ จะเห็ นได้ว่ า
ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ของไผ่แต่ละชนิดในช่วงแล้งและช่วงฝนมีค่าใกล้เคียงกัน หรื ออาจกล่าวได้ว่าไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด
มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ ที่ใกล้เคียงกัน แต่จากการศึกษาของ Pakvilai (2005) พบว่า ไผ่หวานอ่างขางที่ปลูก
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ณ สถานี เกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชี ยงใหม่ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ในฤดูฝนสู งกว่าฤดูแล้ง และลําไผ่ที่
มีอายุต่างกันก็มีประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ที่แตกต่างกัน
5. การตอบสนองของอัตราการสั งเคราะห์ แสงต่ อความเข้ มแสง
การศึกษาการตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์แสงต่อความเข้มแสงของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่
หวานอ่า งขาง และไผ่หยก ได้จากการวิเ คราะห์หาความสัมพันธ์ของอัต ราการสังเคราะห์แสงสุ ทธิ เมื่อใบ
ได้รับ ความเข้มแสงในปริ มาณต่างๆ กัน โดยใช้สมการการถดถอยเชิ งเส้นโค้งของ Forseth and Norman
(1993) พบว่า อัต ราการสังเคราะห์แ สงของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด เพิ่ มขึ้ นอย่า งรวดเร็ วเมื่ อใบได้รั บแสงตามความ
เข้มแสงที่ เพิ่มขึ้น จนกระทัง่ ใบมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสูงสุ ด หลังจากนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงของใบมี
ค่ าค่ อนข้า งคงที่ แม้ว่า ความเข้มแสงจะเพิ่ มขึ้ นก็ต าม (ตารางที่ 3) ซึ่ งรู ปแบบการตอบสนองของอัตราการ
สังเคราะห์แสงต่อความเข้มแสงมีรูปแบบคล้ายคลึงกับไม้ยืนต้นเขตร้อนหลายชนิ ดที่รายงานโดย ประนอม (2542)
วัลยา (2543) สาพิศ และคณะ (2546) ดุริยะ (2547) และ Pakvilai (2005) โดยปกติไผ่มกั จะถูกจัดให้เป็ นพืชในกลุ่ม
ซี 4 (C4 plant) ซึ่ งมีวิถีการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ครั้งทําให้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้แสงสู ง และอัตราการ
สังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อความเข้มแสงเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด
มีจุดอิ่มตัวของแสงค่อนข้างชัดเจน แม้วา่ จะมีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ (ตารางที่ 2)
อัตราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ด (Asat) ของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก
เมื่อได้รับแสงเต็มที่น้ นั พบว่า ไผ่ท้ งั 4 ชนิดมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดที่ระดับความเข้มแสงที่แตกต่างกัน
โดยไผ่ตงมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดเท่ากับ 12.90 µmol.m.-2s-1 ที่ระดับความเข้มแสง 1,020 µmol.m.-2s-1
ไผ่รวกดํามีค่าอัตราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดจะเท่ากับ 10.55 µmol.m.-2s-1 ที่ ระดับความเข้มแสง 960 µmol.m.-2s-1
ไผ่ ห วานอ่ า งขางมี ค่ า อัต ราการสั ง เคราะห์ แ สงสู ง สุ ด เท่ า กับ 14.20 µmol.m.-2s-1 ที่ ร ะดับ ความเข้ม แสง
1,020 µmol.m.-2s-1 และไผ่หยกมีค่าอัตราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดเท่ากับ 14.80 µmol.m.-2s-1 ที่ระดับความเข้มแสง
1,390 µmol.m.-2s-1 โดยมี ค่า quantum yield ซึ่ งแสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพการใช้แ สงของไผ่ตง ไผ่รวกดํา
ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก เท่ากับ 0.0469 0.0446 0.0561 และ 0.0639 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่า
ไผ่หยกจะมีการตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์แสงต่อความเข้มแสงและ quantum yield สู งกว่าไผ่หวาน
อ่างขาง ไผ่ตง และไผ่รวกดํา แสดงให้เห็นว่าไผ่หยกมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้แสงสูงกว่าไผ่ชนิ ดอื่นๆ โดยปกติ
พรรณไม้ที่ชอบแสง (light demanding) จะมีจุดอิ่มตัวของแสงสู งกว่าพรรณไม้ในที่ร่ม (shade tolerance) แต่ที่
ระดับความเข้มแสงตํ่าอัตราการสังเคราะห์แสงของพรรณไม้ในที่ร่มจะมีค่าสูงกว่า (Bidwell, 1979) ซึ่ งจากผล
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าไผ่ท้ งั 4 ชนิดเป็ นพืชต้องการแสง
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ตารางที่ 2 การตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์แสงต่ อความเข้มแสงของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวาน
อ่างขาง และไผ่หยก วิเคราะห์โดยใช้สมการของ Forseth and Norman (1993)
ชนิดไผ่

อัตราการสั งเคราะห์ แสง ความเข้ มแสงอิม่ ตัว ประสิ ทธิภาพการใช้ แสง อัตราการหายใจ
สู งสุ ด (µmol.m.-2.s-1)
(µmol.m.-2.s-1)
(Quantum yield)
(µmol.m.-2.s-1)
ไผ่ตง
12.90
1020
0.0469
0.66
ไผ่รวกดํา
10.55
960
0.0446
0.49
ไผ่หวานอ่างขาง
14.20
1020
0.0561
0.64
ไผ่หยก
14.80
1390
0.0639
0.51
สรุ ปผล
การศึกษาลักษณะทางนิเวศสรี รวิทยาบางประการของไผ่ 4 ชนิ ดอันได้แก่ ไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวาน
อ่างขาง และไผ่หยก ณ สถานีวิจยั วนเกษตรตราด จังหวัดตราด สรุ ปได้ดงั นี้
1. อัต ราการสังเคราะห์แ สงในรอบวันของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ด ในช่ วงแล้งไม่มีค วามแตกต่า งกัน
ทางสถิติ ในขณะที่ช่วงฝนตกมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยไผ่หยกมีอตั ราการสังเคราะห์แสง
สู งที่ สุ ด เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.551 mol.m.-2day-1 แตกต่ างจากกลุ่ มของไผ่ต ง ไผ่หวานอ่ า งขาง และไผ่ร วกดํา ที่ มี
ค่าเฉลี่ยของอัตราการสังเคราะห์แสงเท่ากับ 0.433 0.432 และ 0.416 mol.m.-2day-1 ตามลําดับ
2. อัตราการคายนํ้าในรอบวันของไผ่รวกดําและไผ่หยกแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างช่ วงแล้ง
กับช่ วงฝน อัตราการคายนํ้าในรอบวันของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดในช่ วงแล้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ โดยไผ่หยกมีอตั ราการคายนํ้าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 0.134 kmol.m.-2day-1 รองลงมาเป็ นไผ่ตงกับไผ่หวาน
อ่างขางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.125 และ 0.122 kmol.m.-2day-1 และไผ่รวกดํามีค่าเฉลี่ยของอัตราการคายนํ้าตํ่าที่สุด
เท่ากับ 0.083 kmol.m.-2day-1 ตามลําดับ แต่ในช่วงฝนอัตราการคายนํ้าของไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ
3. ค่าการชักนําการเปิ ดปากใบในช่ วงแล้งและช่ วงฝนของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง
และไผ่หยก มีค่าสู งในช่ วงเช้าเวลา 07.00-09.00 นาฬิ กา หลังจากนั้นจะลดลงอย่างต่อเนื่ องในช่ วงแล้ง แต่
ในช่ ว งฝนอาจเพิ่ ม ขึ้ นเล็ ก น้อ ย โดยในช่ ว งแล้ง ไผ่ ท้ ัง 4 ชนิ ด มี ค่ า การชัก นํา การเปิ ดปากใบอยู่ ใ นช่ ว ง
0.5-1.5 µmol.m.-2s-1 และในช่วงฝนมีค่าการชักนําการเปิ ดปากใบอยูใ่ นช่วง 0.8-1.3 µmol.m.-2s-1
4. ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ จะเกิดสู งในช่ วงเช้า (07.00-09.00 นาฬิกา) หลังจากนั้นจะค่อนข้าง
คงที่ หรื อลดลงอย่างต่อเนื่ องจนถึงเย็นทั้งในช่วงแล้งและช่ วงฝน โดยประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ ในช่ วงแล้งและ
ช่วงฝนของไผ่ตง ไผ่รวกดํา ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยกมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.4-0.6 µmol.CO2/mmol. H2O
5. อัตราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดเมื่อได้รับแสงเต็มที่ ของไผ่รวกดํา ไผ่ตง ไผ่หวานอ่างขาง
และไผ่หยก มีค่าเท่ากับ 10.55 12.99 14.20 และ 14.80 µmol.m.-2s-1 ตามลําดับ และระดับความเข้มแสงที่
ทําให้มีอตั ราการสังเคราะห์แสงสู งสุ ดมีปริ มาณเท่ากับ 1020 960 1020 และ 1390 µmol.m.-2s-1 ตามลําดับ
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ในขณะที่ quantum yield ซึ่ งแสดงประสิ ทธิ ภาพการใช้แสงของไผ่รวกดํา ไผ่ตง ไผ่หวานอ่างขาง และไผ่หยก
มีค่าเท่ากับ 0.0446 0.0469 0.0561 และ 0.0639 ตามลําดับ
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คุณลักษณะบางประการของปากใบพรรณไม้ ป่าเบญจพรรณ และป่ าดิบแล้ ง
ท้ องที่ตาํ บลลิน่ ถิน่ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

SOME STOMATAL ATTRIBUTES OF MIXED DECIDUOUS FOREST (MDF) AND
DRY EVERGREEN FOREST (DEF) SPECIES AT TUMBON LINTIN,
AMPHOE THONG PHA PHUM, CHANGWAT KANCHANABURI
พรภินันท์ สกุลธาร (PORNPINUN SAKULTARL)1
บทคัดย่ อ
การศึกษาจํานวน และขนาดของปากใบของพันธุ์ไม้ที่สําคัญบางชนิ ดของป่ าเบญจพรรณและ
ป่ าดิบแล้งท้องที่ตาํ บลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2547
พบว่า พันธุไ์ ม้ป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ตะคร้อ เปล้าหลวง แสลงใจ เหมือดหอม เสลาเปลือกบาง อินทนิ นบก
สมอไทย ประดูป่า รัง แดง ตีนนก และส้าน มีจาํ นวนปากใบเฉลี่ยเท่ากับ 660.67+3.0307 440.00+10.0333
299.67+10.9127 284.33+9.0226 273.67+18.0127 187.00+7.2572 175.67+10.2668 166.00+2.2944
145.67+1.9052 109.00+3.5590 102.00+0.8165 และ 102.00+3.2998 ต่อตารางมิลลิเมตรตามลําดับ และพันธุ์
ไม้ป่าดิบแล้ง ได้แก่ นางเลว มะชมพู่ป่า กะฮาร์ ไข่เขียว ยางโอน ชมพู่เสม็ด เลือดแรด หนังหนาผลใหญ่
และพิกุลเถื่อน มีจาํ นวนปากใบเฉลี่ยเท่ากับ 471.33+19.2341 363.67+5.6242 352.33+12.5107 291.67+3.1388
181.00+3.6818 170.33+5.9317 165.67+1.9052 93.33+8.8485 และ 39.00+5.9067 ต่ อตารางมิ ลลิ เมตร
ตามลําดับ จํานวนปากใบขึ้นอยู่กบั ชนิ ดป่ าอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p-value=0.0001) ซึ่ งเมื่อใช้จาํ นวนปาก
ใบในการแบ่งพันธุ์ไม้ พบว่าป่ าเบญจพรรณมีจาํ นวนปากใบเฉลี่ย 245.47 ต่อตารางมิลลิเมตร สามารถแบ่งได้
เป็ น 4 กลุ่ม (จากมากไปน้อย) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตะคร้อ (660.67+3.0307) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
เปล้า หลวง (440.00+10.0333)
กลุ่ ม ที่ 3 ประกอบด้ว ยแสลงใจ (299.67+10.9127) เหมื อ ดหอม
(284.33+9.0226) และเสลาเปลือกบาง (273.67+18.0127) กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยอินทนิ นบก (187.00+7.2572)
สมอไทย (175.67+10.2668) ประดู่ป่า (166.00+2.2944) รัง (145.67+1.9052) แดง (109.00+3.5590) ตี นนก
(102.00+0.8165) และส้า น (102.00+3.2998) ส่ ว นพัน ธุ ์ไ ม้ป่าดิ บ แล้ง มีจาํ นวนปากใบเฉลี่ย 236.48 ต่อ
ตารางมิล ลิเ มตร สามารถแบ่ งได้เป็ น 6 กลุ่ม (จากมากไปน้อย) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยนางเลว
(471.33+19.2341) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยมะชมพู่ป่า (363.67+5.6242) และไข่เขียว (352.33+12.5107) กลุ่มที่ 3
ประกอบด้วยยางโอน (291.67+3.1388) กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยชมพู่เสม็ด (181.00+3.6818) กะฮาร์ (170.33+5.9317)

1

กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้
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และหนังหนาผลใหญ่ (165.67+1.9052) กลุ่ มที่ 5
ประกอบด้วยพิกลุ เถื่อน (39.00+5.9067)

ประกอบด้วยเลื อดแรด (93.33+8.8485) และกลุ่ มที่ 6

คําหลัก: ปากใบ ความผันแปรของปากใบ ป่ าเบญจพรรณ ป่ าดิบแล้ง
ABSTRACT
Stomata number and size of some species in Mixed Deciduous Forest (MDF) and Dry Evergreen
Forest (DEF) were conducted at Tumbon Lintin, Amphoe Thong Pha Phum, Changwat Kanchanaburi between
October 2000–March 2004. In MDF, the studies were carried out on Schleichera oleosa, Croton roxburghii,
Strychnos nux-vomica. Symplocos racemosa. Lagerstroemia venusta, Lagerstroemia macrocarpa,
Terminalia chebula var chebula, Pterocarpus macrocarpus, Shorea siamensis, Xylia xylocarpa var.
xylocarpa, Vitex pinnata and Dillenia ovata. The resulted in various mean number of stomata: 660.67+3.0307,
440.00+10.0333, 299.67+10.9127, 284.33+9.0226, 273.67+18.0127, 187.00+7.2572, 175.67+10.2668,
166.00+2.2944, 145.67+1.9052, 109.00+3.5590, 102.00+0.8165 and 102.00+3.2998 stomata per square
milimetre, respectively. While, nine selected species from DEF, namely, Syzygium megacarpum,
Panephelium spirei, Parashorea stellata, Polyalthia viridis, Aglaia rugbignosa, Cyathocalyx martabanicus
var. harmandii., Knema globularia. Enicosanthum magnoliflorum and Mimusops elengi var parviflora have
mean stomata number 471.33+19.2341, 363.67+5.6242, 352.33+12.5107, 291.67+3.1388, 181.00+3.6818,
170.33+5.9317, 165.67+1.9052, 93.33+8.8485 and 39.00+5.9067 per square milimetre, respectively. The
results showed that stomata number depends primarily on species and forest type (p-value=0.0001). The MDF
species has a mean stomata number 245.47 per square milimetre. These species could be classified into four
group according to their stomata number: Group 1 : Schleichera oleosa (660.67+3.0307), Group 2 : Croton
roxburghii (440.00+10.0333), Group 3 : Strychnos nux-vomica (299.67+10.9127), Symplocos racemosa
(284.33+9.0226) and Lagerstroemia venusta (273.67+18.0127), Group 4 : Lagerstroemia macrocarpa
(187.00+7.2572), Terminalia chebula var. chebula (175.67+10.2668), Pterocarpus macrocarpus
(166.00+2.2944), Shorea siamensis (145.67+1.9052), Xylia xylocarpa var. xylocarpa (109.00+3.5590), Vitex
pinnata. (102.00+0.8165) and Dillenia ovata (102.00+3.2998). On the other hand, the DEF species has a mean
stomata number 236.48 per square milimetre. The species in DEF could also be classified by stomata number
into 6 groups: Group 1 : Syzygium megacarpum (471.33+19.2341), Group 2 : Panephelium spirei
(363.67+5.6242) and Parashorea stellata (352.33+12.5107), Group 3 : Polyalthia viridis (291.67+3.1388),
Group 4 : Aglaia rugbignos (181.00+3.6818) Cyathocalyx martabanicus var. harmandii (170.33+5.9317) and
Knema globularia (165.67+1.9052), Group 5: Enicosanthum magnoliflorum and Group 6 : Mimusops elengi
var parviflora (39.00+5.9067).
Keywords : Stomata, Variations of stomata, Mixed Deciduous Forest (MDF), Dry Evergreen Forest (DEF)
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คํานํา
ปัจจุบนั พื้นที่ป่ามีนอ้ ยลงทั้งนี้ เนื่ องจากราษฎรใช้พ้ืนที่เพื่อทํามาหากินและอยู่อาศัย และเมื่อราษฎร
ตระหนักถึงประโยชน์ของต้นไม้จึงมีการปลูกต้นไม้กนั มาก อาจจะในรู ปป่ าเศรษฐกิจ ป่ าเบญจพรรณเป็ นป่ า
ผลัดใบ (Deciduous Forest) ชนิ ดหนึ่ งที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าธรรมชาติมากที่สุดของประเทศไทยคือ ร้อยละ 53.93
รองลงมาคือ ป่ าดิบแล้ง (ร้อยละ 14.04) (กองแผนงานและสารนิ เทศ, 2547) จากที่เราทราบมาแล้วว่าต้นไม้
สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) เพื่อสร้างส่ วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ลําต้น กิ่ง ก้าน ซึ่ ง
ในขบวนการสร้างอาหารจะมีความสัมพันธ์กบั ขบวนการคายนํ้า ดังนั้นการศึกษาโครงสร้างของปากใบซึ่ งเป็ น
การศึ กษาทางสรี รวิทยาอย่างหนึ่ งที่ มีผลกระทบต่อการคายนํ้าจึ งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการ
จัดการป่ าเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุ ด การศึกษาโครงสร้างของปากใบมีจุดประสงค์เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
ในการเลือกชนิดไม้ที่จะปลูก
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทราบการปรากฏ กระจาย การเรี ยงตัว จํานวน และขนาด
ของปากใบของพันธุ์ไม้บางชนิดของป่ าเบญจพรรณและป่ าดิบแล้ง ท้องที่ตาํ บลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
สถานที่ศึกษา
1. ที่ต้งั
สถานีวิจยั ลุ่มนํ้าแม่กลอง ตั้งอยูใ่ นเขตอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้น
รุ ้งที่ 14o31’ถึง 14o45’ เหนื อ และเส้นแวงที่ 98o45’ ถึง 99 o ตะวันออก ประมาณ 130 กิ โลเมตรจากเมือง
กาญจนบุรี และ 250 กิโลเมตรจากกรุ งเทพฯ พื้นที่สถานี วิจยั นี้ ประกอบด้วยลุ่มนํ้าเล็กๆ ได้แก่ ลุ่มห้วยลิ่นถิ่น
ลุ่มห้วยตาทะ ลุ่มห้วยไทเย ลุ่มห้วยตาอื้อ ลุ่มห้วยยะพิระ และลุ่มห้วยติคุนิ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่สาํ คัญของแม่น้ าํ แม่
กลอง (เพิ่มศักดิ์ และคณะ, 2521 Suksawang et al., 1988)
2. ลักษณะด้ านปฐพีวทิ ยา
ดินส่ วนใหญ่เป็ นดิน reddish brown lateritic soil เกิดจากต้นกําเนิ ดวัตถุแบบ residuum และ
colluvium ของหิ นปูน หิ นดินดาน และหิ นควอทไซท์ ลักษณะเนื้ อดินจัดอยู่ในชนิ ดดิ นร่ วนปนทราย (sandy
clay loam) มีสีน้ าํ ตาลปนจนถึงแดงเข้ม ดินชั้น A ลึกประมาณ 0-25 เซนติเมตร ส่ วนดินชั้น B ลึกประมาณ
25-60 เซนติเมตร (Suksawang, 1993)
3. ลักษณะทางภูมอิ ากาศ
สถานี วิจัย ลุ่ มนํ้า แม่ กลองมี ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ย งเหนื อ และตะวันตกเฉี ย งใต้พ ดั ผ่า น
ก่อให้เกิด 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-กลางมีนาคม) ฤดูร้อน (กลางมีนาคม-กลางพฤษภาคม) และฤดูฝน
(กลางพฤษภาคม-กันยายน) (มงคล, 2540) ซึ่ งจากสถิติปี พ.ศ. 2521-2541 (อมลรัตน์, 2544) มีปริ มาณนํ้าฝน
เฉลี่ย 1633.70 มิลลิเมตร และอุณหภูมิต่าํ สุ ดเดือนมกราค และธันวาคม ส่ วนอุณหภูมิสูงสุ ดเดือนเมษายน
136

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อขจัดความยากจน”

4. ลักษณะพืชพรรณ
Suksawang (1993) จําแนกสภาพพืชพรรณที่พบในพื้นที่ออกเป็ น 4 ชนิด
4.1 ป่ าผสมผลัดใบที่มีไม้ ไผ่ (Mixed deciduous forest with bamboo) พบกระจายปกคลุม
เกือบทัว่ พื้นที่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ แดง (Xylia xylocarpa) ตะคร้อ (Schleichera oleosa) ยางนา (Dipterocarpus
alatus) ยางแดง (D. turbinatus) ไผ่ที่พบได้แก่ ไผ่ไร่ (Gigantochloa albocilia) ไผ่ผากมัน (G. hasskarliana)
ไผ่บงดํา (Bambusa tulda) และไผ่ขา้ วหลาม (Cephalostachyum pergracile)
4.2 ป่ าเต็งรั ง (Dry dipterocarp forest) พบตามพื้นที่ ลาดชันอยู่ที่ขอบของพื้นที่ ลุ่มนํ้า
พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ไม้ในสกุล Dipterocarpus ที่ผลัดใบในฤดูแล้งหลายชนิ ด เช่น ไม้รัง (Shorea siamensis) ไม้
เต็ง (Shorea obtusa) ผสมกับไม้ในสกุลอื่นด้วย เช่น กระโดน (Careya arborea) และไม้ในสกุล Dalbergia
4.3 ป่ าดิบแล้ ง (Dry evergreen forest) พบตามแนวลําห้วยประกอบด้วยไม้ตะเคียนทอง
(Hopea odorata) กัดลิ้น (Walsura trichostemon) และลําพูป่า (Duabanga grandiflora)
4.4 พืน้ ที่ที่ผ่านการถูกทําลาย โดยการถาง เผา เพื่อทําการเกษตรกรรม ส่ วนใหญ่พบใน
พื้นที่ลาดชันค่อนข้างตํ่า พื้นที่น้ ีประกอบด้วยกล้วยป่ า ไผ่ ไม้เลื้อย และไม้เล็กๆ
วิธีการศึกษา
1. อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ตม้ คือ Water bath หลอดแก้ว และสารเคมีที่ใช้ ได้แก่ Nitric acid, Glycerol
50%, Hydrogen peroxide, นํ้ากลัน่ และ Suffranin ทําเป็ นสไลด์ถาวร ส่ วนการศึ กษาใช้ กล้องจุลทรรศน์
กําลังขยาย 10, 20 และ 40 ไมครอนและฟิ ล์มสี ในการถ่ายรู ป
2. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้ดาํ เนินการเก็บใบในสภาพป่ าธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นป่ าเบญจพรรณ และป่ าดิบ
แล้งในท้องที่ตาํ บลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทําการเลือกพรรณไม้ที่มีความสําคัญบางชนิ ด โดยใช้ชนิ ดละ 1 ใบ พืชป่ าเบญจพรรณ
จํานวน 12 ชนิ ด ได้แก่ รัง (Shorea siamensis) แดง (Xylia xylocarpa var xylocarpa) สมอไทย (Terminalia
chebula var chebula) ส้าน (Dillenia ovata) อินทนิ นบก (Lagerstroemia macrocarpa) เหมือดหอม
(Symplocos racemosa) ตะคร้อ (Schleichera oleosa) ตีนนก (Vitex pinnata) เปล้าหลวง (Croton roxburghii)
ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) เสลา (Lagerstroemia venusta) แสลงใจ (Strychnos nux–vomica) และ
ป่ าดิบแล้ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ หนังหนาผลใหญ่ (Enicosanthum magnoliifloru) ยางโอน (Polyalthia viridi)
ไข่เขียว (Parashorea stellata) ชมพู่เสม็ด (Aglaia rubignosa) กะฮาร์ (Paranephelium spirei) มะชมพู่ป่า
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(Syzygium megacarpum) นางเลว (Cyathocalyx martabanicus var harmandii) พิกุลเถื่อน (Mimusops elengi
var parviflora) เลือดแรด (Knema globularia) รวมทั้งสิ้ น จํานวน 21 ชนิด
2. นําใบพืชมาตัดให้ได้ขนาดประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร ใส่ ลงในหลอดแก้ว เทสารเคมี
hydrogen peroxide กับ acetic acid อัตราส่ วน 1:1 ให้ท่วมใบพืช นําไปต้มใน water bath จนกระทัง่ ใบพืชแยก
ออกจากกัน ตามวิธีการของประศาสตร์ (2537) นําชิ้ นส่ วนปากใบของพืชที่ แยกจากกันแล้ว มาล้างนํ้าจน
สารเคมีหมด ย้อมสี Saffranin เพื่อให้เห็นปากใบชัดเจนขึ้น จากนั้นนําชิ้นส่ วนปากใบที่ยอ้ มสี แล้ววางบนแผ่น
สไลด์หยดด้วย Glycerol 50% ปิ ดด้วย cover glass ซึ่ งเป็ นการทําสไลด์ถาวรเพื่อเก็บไว้ศึกษาได้ ศึกษาจํานวน
และขนาดของปากใบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดกําลังขยาย 10 20 และ 40 เท่า ใช้ 3 ซํ้า นับจํานวนปากใบ
วัดขนาดของปากใบ และบันทึกภาพลักษณะปากใบ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าเฉลี่ยและหาค่า S.E. ของปากใบโดยใช้ Program Excel ทํา
การวิเคราะห์ความผันแปร (Analysis of variance) ของจํานวนปากใบ โดยใช้ SAS version 604 แล้วทําการจัด
กลุ่มโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test
ผลการศึกษา
พันธุ์ ไม้ที่ สํา คัญบางชนิ ด ของป่ าเบญจพรรณที่ ศึกษาในท้องที่ ตาํ บลลิ่ นถิ่ น อําเภอทองผาภู มิ
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 12 ชนิ ด ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2547 พบว่า มีจาํ นวนปากใบ
เฉลี่ย 245.4722+6.734 ต่อตารางมิลลิเมตร ตะคร้อ (Schleichera oleosa) มีจาํ นวนปากใบสู งที่สุดคือ มีจาํ นวน
ปากใบเฉลี่ย 660.67+19.2931 ต่อตารางมิลลิเมตร และเมื่อทําการแบ่งกลุ่มโดยอาศัยปากใบ พันธุ์ไม้ในป่ า
เบญจพรรณแบ่งกลุ่มได้เป็ น 4 กลุ่ม (จากมากไปน้อย) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตะคร้อ (Schleichera
oleosa) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย เปล้าหลวง (Croton roxburghii) และเสลาเปลือกบาง ( Lagerstroemia venusta)
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยแสลงใจ (Strychnos nux-vomica) เหมือดหอม (Symplocos racemosa) และกลุ่มที่ 4
ประกอบด้วยอินทนิ นบก (Lagerstroemia macrocarpa) สมอไทย (Terminalia chebula var. chebula) ประดู่
ป่ า (Pterocarpus macrocarpus) รัง (Shorea siamensis) แดง (Xylia xylocarpa var xylocarpa) ตีนนก (Vitex
pinnata) และส้าน (Dillenia ovata) ซึ่ งมีจาํ นวนปากใบน้อยที่สุดคือ 102.00+3.2998 ต่อตารางมิลลิเมตร
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
พันธุ์ไม้ที่สําคัญบางชนิ ดของป่ าดิ บแล้งที่ ศึกษาในท้องที่ ตาํ บลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 9 ชนิ ด ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2547 พบว่า พันธุ์ไม้ในป่ าดิ บแล้งมี
จํานวนปากใบเฉลี่ย 236.48 ต่อตารางมิลลิเมตร มะชมพู่ป่า (Syzygium megacarpum) มีจาํ นวนปากใบสู งที่สุด
คือ มีจาํ นวนปากใบเฉลี่ย 467.67+2.8803 ต่อตารางมิลลิเมตร และเมื่อทําการแบ่งกลุ่มโดยอาศัยปากใบ พันธุ์ไม้
ในป่ าดิบแล้งสามารถแบ่งได้เป็ น 6 กลุ่ม (จากมากไปน้อย) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยมะชมพู่ป่า (Syzygium
megacarpum) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยกะฮาร์ (Paranephelium spirei) และไข่เขียว (Parashorea stellata)
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยยางโอน (Polyalthia viridis) กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยชมพู่เสม็ด (Aglaia rubignosa)
นางเลว (Cyathocalyx martabanicus var harmandii) และเลือดแรด (Knema globularia) กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย
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หนังหนาผลใหญ่ (Enicosanthum magnoliflorum) และกลุ่มที่ 6 ประกอบด้วยพิกุลเถื่อน (Mimusops elengi var.
parviflora) ซึ่ งมีจาํ นวนปากใบน้อยที่สุดคือ 37.00+1.2472 ต่อตารางมิลลิเมตร (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 จํานวนปากใบของพันธุ์ไม้ที่สาํ คัญบางชนิดในป่ าเบญจพรรณในท้องที่ตาํ บลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี.
ชนิดพันธุ์
1. รัง
2. แดง
3. สมอไทย
4. ส้าน
5. อินทนินบก
6. เหมือดหอม
7. ตะคร้อ
8. กาสามปี ก
9. เปล้าหลวง
10. ประดู่
11. เสลาเปลือกบาง
12. แสลงใจ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Shorea siamensis
Xylia xylocarpa var xylocarpa
Terminalia chebula var chebula
Dillenia ovata
Lagerstroemia macrocarpa
Symplocos racemosa
Schleichera oleosa
Vitex pinnata
Croton roxburghii
Pterocarpus macrocarpus
Lagerstroemia venusta
Strychnos nux-vomica
เฉลีย่

เฉลีย่ (มม.-2)
145.67
109.00
175.67
102.00
187.00
284.33
660.67
102.00
440.00
166. 00
273.67
299.67
245.47

(S.E.) +
1.9052
3.5590
10.2668
3.2998
7.2572
9.0226
3.0307
0.8165
10.0333
2.4944
18.2107
10.9172
6.7345

ตารางที่ 2 จํานวนปากใบของพันธุ์ไม้ที่สาํ คัญบางชนิดในป่ าดิบแล้งในท้องที่ตาํ บลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี..
ชนิดพันธุ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนังหนาผลใหญ่
ยางโอน
ไข่เขียว
ชมพูเ่ สม็ด
กะฮาร์
ชมพูป่ ่ า
นางเลว
พิกลุ เถื่อน
เลือดแรด

ชื่อวิทยาศาสตร์
Enicosanthum magnoliflorum
Polyalthia viridis
Parashorea stellata
Aglaia rubignosa
Paranephelium spirei
Syzygium megacarpum
Cyathocalyx martabanicus.
Mimusops elengi var parviflora
Knema globularia
เฉลีย่
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เฉลีย่ (มม.-2)

(S.E.) +

93.33
291.67
352.33
181.00
363.67
471.33
170.33
39. 00
165.67
236.4815

8.8485
3.1388
12.5107
3.6818
5.6240
19.0341
5.9317
5.9067
1.9052
7.3979
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เมื่ อทําการวิเคราะห์ทางสถิ ติ พบว่าจํา นวนปากใบขึ้ นอยู่กับชนิ ด ป่ าและชนิ ด พันธุ์พื ชที่ ศึกษา
(p-value =0.0001 หรื อ p<0.001) ที่ความเชื่อมัน่ 99% ซึ่ งสอดคล้องกับ Lake et al., (2002)
ขนาดปากใบของพันธุ์ ไม้ที่สํา คัญบางชนิ ดของป่ าเบญจพรรณที่ ศึ กษาในท้องที่ ตาํ บลลิ่ นถิ่ น
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 12 ชนิ ด ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2547 มีขนาด
ของปากใบเฉลี่ย 17.3264 x 24.0625 ไมโครเมตร โดยมีค่า S.E. = 1.3966 โดยพืชที่มีปากใบใหญ่ที่สุดได้แก่
แสลงใจ (Strychnos nux-vomica) ในขณะที่ไม้รัง (Shorea siamensis) และเสลาเปลือกบาง (Lagerstroemia
venusta) เป็ นพืชที่มีขนาดของปากใบเล็กที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ กัญญณัฐ (2540) และ Sirirattanakorn (1999)
ที่พบว่า ไม้รัง (Shorea siamensis) เป็ นพืชที่มีปากใบเล็กที่สุดในป่ าเต็งรัง (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
สรุ ปผล
การศึกษาจํานวน และขนาดของปากใบของพรรณไม้ที่สาํ คัญบางชนิ ดของป่ าเบญจพรรณและป่ า
ดิ บแล้งในท้องที่ ต ําบลลิ่ นถิ่ น อําเภอทองผาภู มิ จังหวัดกาญจนบุ รี ระหว่า งตุ ลาคม พ.ศ. 2543 ถึ ง มี นาคม
พ.ศ. 2547 พบว่า พันธุ์ไม้ในป่ าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest:MDF) ได้แก่ รัง (Shorea siamensis)
แดง (Xylia xylocarpa var xylocarpa) สมอไทย (Terminalia chebula var chebula) ส้าน (Dillenia ovata)
อินทนิ นบก (Lagerstroemia macrocarpa) เหมื อดหอม (Symplocos racemosa) ตะคร้อ (Schleichera
oleosa) ตี นนก (Vitex pinnata) เปล้า หลวง (Croton roxburghii) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus)
เสลาใบเล็ก (Lagerstroemia venusta) และแสลงใจ (Strychnos nux-vomica) มีค่าเฉลี่ยของจํานวนปากใบเท่ากับ
145.67+1.9052 109.00+3.5590 175.67+10.2668 102+3.2998 187+7.2572 284.33+9.0226 660.67+3.0307
102+0.8165 440+10.0333 166+2.2944 273.67+18.0127 และ 299.67+10.9127 ต่อตารางมิลลิเมตรตามลําดับ
และพันธุ์ไม้ในป่ าดิบแล้ง (Dry Dipterocarp Forest:DDF) ได้แก่ หนังหนาผลใหญ่ (Enicosanthum magnoliflorum)
ยางโอน (Polyalthia viridis) ไข่ เ ขี ย ว (Parashorea stellata) ชมพู่เ สม็ด (Aglaia rubignosa) กะฮาร์
(Paranephelium spirei) มะชมพู่ป่า (Syzygium megacarpum) นางเลว (Cyathocalyx martabanicus var
harmandii) พิกุลเถื่อน (Mimusops elengi var parviflora) และเลือดแรด (Knema globularia) มีค่าเฉลี่ยของ
จํานวนปากใบเท่ า กับ 93.33+8.8485 291.67+3.1388 352.33+12.5107 181.00+3.6818 363.67+5.6242
471.33+19.2341 170.33+5.9317 39.00+5.9067 และ 165.67+1.9052 ต่อตารางมิลลิเมตรตามลําดับ จํานวน
ปากใบขึ้นกับชนิ ดป่ าและชนิ ดพันธุ์ไม้อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p-value=0.0001) และเมื่อใช้จาํ นวนปากใบ
ในการแบ่ง พันธุ์ไม้ในป่ าเบญจพรรณมีจาํ นวนปากใบเฉลี่ย 245.47 ต่อตารางมิลลิเมตร สามารถแบ่งได้เป็ น 4
กลุ่ม (จากมากไปน้อย) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตะคร้อ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยเปล้าหลวง กลุ่มที่ 3
ประกอบด้วยแสลงใจ เหมือดหอม และเสลา กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยอินทนิ นบก สมอไทย ประดู่ รัง แดง
กาสามปี ก และส้าน ส่ วนพันธุ์ไม้ในป่ าดิบแล้งมีจาํ นวนปากใบเฉลี่ย 236.48 ต่อตารางมิลลิเมตร สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 6 กลุ่ม (จากมากไปน้อย) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยมะชมพู่ป่า กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยกะฮาร์ และไข่
เขี ยว กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยยางโอน กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยชมพู่เสม็ด นางเลว และเลื อดแรด กลุ่มที่ 5
ประกอบด้วยหนังหนาผลใหญ่ และกลุ่มที่ 6 ประกอบด้วยพิกลุ เถื่อน
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ภาพที่ 1 ปากใบของพันธุ์ไม้บางชนิ ดในป่ าเบญจพรรณจํานวน 12 ชนิ ด 1 รัง (Shorea siamensis) 2. แดง
(Xylia xylocarpa var xylocarpa) 3. สมอไทย (Terminalia chebula var chebula) 4. ส้าน (Dillenia
ovat) 5. อินทนิ นบก (Lagerstroemia macrocarpa) 6. เหมื อดหอม (Symplocos racemosa)
7. ตะคร้อ (Schleichera oleosa) 8. ตีนนก (Vitex pinnata) 9. เปล้าหลวง (Croton roxburghii)
10. ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) 11. เสลา (Lagerstroemia venusta ) 12. แสลงใจ
(Strychnos nux–vomica.)
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1

ภาพที่ 2

ปากใบของพันธุ์ไม้บางชนิดป่ าดิบแล้ง จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ 1. หนังหนาผลใหญ่ (Enicosanthum
magnoliiflorum 2. ยางโอน ( Polyalthia viridis) 3. ไข่เขียว (Parashorea stellata) 4. ชมพู่
เสม็ด (Aglaia rubignosa) 5. กะฮาร์ (Paranephelium spirei) 6. มะชมพู่ป่า (Syzygium
megacarpum) 7. นางเลว (Cyathocalyx martabanicus var harmandii.) 8. พิกุลเถื่อน (Mimusops
eleng. var parviflora) และ 9 เลือดแรด (Knema globularia)
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ชีพลักษณ์ ลักษณะดอกและผล และความสําเร็จในการสื บพันธุ์ของผักหวานป่ า
PHENOLOGY, FLOWER AND FRUIT MORPHOLGY AND
REPRODUCTIVE SUCCESS OF Melientha suavis Pierre
แก้วนภา กิตติบรรพชา (KAEWNAPA KITTIBANPACHA)1
จํานรรจ์ เพียรอนุรักษ์ (CHUMNUN PIANHANURUK)1
บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องชี พลักษณ์ ลักษณะดอกและผล และความสําเร็ จในการสื บพันธุ์ของผักหวานป่ า มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของดอกและผลผักหวานป่ า สําหรับใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเมล็ด
และการปรับปรุ งพันธุ์ ดําเนิ นการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2550 ในพื้นที่ป่า 3 แห่ ง คือ
ป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง บริ เวณสวนรุ กขชาติพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ป่ าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าแม่งาวฝั่งขวา บริ เวณอุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท และบริ เวณเหมืองแร่ ดินขาว อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดย
การสังเกต บันทึกภาพ วัดความยาวช่อดอก ทุกสัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ดอกเพศผูแ้ ละดอกเพศเมียอยู่
แยกคนละต้น ลักษณะการเกิดของตาดอกและโครงสร้างดอกก็แตกต่างกัน การพัฒนาของช่อดอกเริ่ มจาก
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 6 สัปดาห์ การพัฒนาของผลจะเริ่ มสังเกตเห็นได้
ในช่วง 8 สัปดาห์ โดยระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มติดผลจนถึงผลสุ กประมาณ 6-8 สัปดาห์ ลักษณะของผลเป็ นผลเดี่ยว
มีเมล็ดแข็งเมล็ดเดียวอยูภ่ ายใน ความสําเร็ จในการสื บพันธุ์ต่าํ มาก
คําหลัก: ผักหวานป่ า ชีพลักษณ์ การพัฒนาของดอก ความสําเร็ จในการสื บพันธุ์
ABSTRACT
Phenology, flower and fruit morphology and reproductive success of Melientha suavis Pierre
were studied for the determination of seed management and tree improvement program. The study was
carried out during February to May 2007 in 3 forest areas at Lampang province, namely Mae Yang –
Mae Ang national reserved forest around Phra-Bart arboretum, right side of Mae-Ngao national
reserved forest around Tham Pa Thai national park, and around the kaolin mining area. Phenology and
morphology of flower and fruit of M. suavis were weekly observed, photographed and measured. Number of
flowers per inflorescent and number of fruits per bunch were counted and recorded for the reproductive
success evaluation. It was found that M. suavis belongs to dioecious plant where male and female flowers
1
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were morphologically different and occurring on different individuals. Developments of inflorescent started
during early of February and take for 6 weeks. Small fruits can be observed within 8 weeks and get ripe
within 6-8 weeks later. Fruit has only 1 seed. Reproductive success was found to be very low.
Keywords: Melientha suavis, Phenology, Flower development, Reproductive success
คํานํา
ผักหวานป่ าเป็ นพืชในวงศ์ Opiliaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Melientha suavis Pierre ผักหวานป่ า
จัดเป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสู ง 6-15 เมตร แต่ที่พบโดยทัว่ ไปมักมีลกั ษณะเป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรื อ
เป็ นไม้พุ่ม การกระจายพันธุ์ของผักหวานป่ าในประเทศไทยพบได้ในป่ าเต็งรังและป่ าเบญจพรรณในทุกภาค
ผักหวานป่ าเป็ นพืชอาหารจากป่ าที่ ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดในการนํามาประกอบอาหารอย่างต่อเนื่ องเรื่ อยมา
ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปั จจุบนั เพราะเป็ นผักที่มีรสชาติอร่ อยถูกปากคนทัว่ ไป เมื่อนํามาต้มสุ กจะมีรสหวาน
ตามธรรมชาติ การนําผักหวานป่ ามาปรุ งอาหารนั้นใช้ได้ท้ งั ส่ วนที่เป็ นยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก และผลอ่อนๆ
สําหรับผลแก่อาจลอกเนื้ อทิ้งแล้วนําเมล็ดไปต้มรับประทานได้เช่นเดียวกับเมล็ดขนุน มีรสหวานมัน การปรุ ง
อาหารจากผักหวานป่ านอกจากต้ม ลวก เป็ นผักจิ้มนํ้าพริ กแล้วอาจนําไปทําแกง แกงเลียง หรื อต้มจืดได้ และที่
ขึ้ นชื่ อที่ สุดคื อแกงผักหวานป่ ากับไข่มดแดง ผักหวานป่ าจัดเป็ นผักที่ มีคุณค่ าทางโภชนาการสู งชนิ ดหนึ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแหล่งโปรตีน วิตามินซี และพลังงาน นอกจากนี้ ยงั มีปริ มาณเยื่อใยพอสมควรช่วยใน
การขับถ่ายให้ดีข้ ึน ในยอดและใบสดที่รับประทาน 100 กรัม ประกอบด้วยนํ้า 76.6 กรัม โปรตีน 8.2 กรัม
คาร์ โบไฮเดรต 10 กรัม เยื่อใย 3.4 กรัม เถ้า 1.8 กรัม แคโรทีน 1.6 มิลลิกรัม วิตามินซี 115 มิลลิกรัม และค่า
พลังงาน 300 กิ โลจูล (KJ) (ชาญชัย, 2545) อย่างไรก็ตามการบริ โภคผักหวานป่ าควรปรุ งให้สุกเสี ยก่อน
เนื่องจากการบริ โภคสดๆ ในปริ มาณมากอาจทําให้เกิดการเบื่อเมา เป็ นไข้ และอาเจียนได้
การที่ผกั หวานป่ าเป็ นผักที่มีรสชาติอร่ อยและเป็ นที่นิยมรับประทาน เมื่อถึงฤดูกาลที่ผกั หวานป่ า
แตกยอดใหม่ ในเดื อนกุมภาพันธ์ถึงเดื อนเมษายนของทุ กปี ชุ มชนที่ อยู่โดยรอบป่ าจะพากันเข้าป่ าเพื่ อเก็บ
ผักหวานป่ ามารับประทานและขายเป็ นรายได้เสริ ม สร้างรายได้ดีพอสมควร เพราะผักหวานป่ ามีราคาแพง
และมีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นเรื่ อยๆ และหายากขึ้น เนื่องจากต้นผักหวานป่ าเดิมที่มีอยู่จาํ นวนมากถูกตัดลงเพื่อเก็บ
ยอด บางส่ วนก็ไม่สามารถผลิดอกออกผลได้ ทําให้การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเป็ นไปได้ยาก จึงเป็ นเรื่ องที่น่า
เป็ นห่วงอย่างยิ่งว่าเราอาจไม่มีผกั หวานป่ ารับประทานกันอีกต่อไป
การศึกษาใดๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงขบวนการสื บพันธุ์ การอนุรักษ์พนั ธุ์ วิธีการขยายพันธุ์ และ
การปลูกเพื่ อให้ผกั หวานป่ ามีจาํ นวนเพิ่ มมากขึ้ นจึ งเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนที่ จะต้องทํา ถึงแม้จะมี เอกสารเกี่ ยวกับ
ผักหวานป่ าให้ได้อ่านบ้าง เช่ น จินตนา (2538) ศึกษาถึงผลของวัสดุปลูกต่อการงอกและการเจริ ญเติ บโตของ
ผักหวานป่ า ยิ่ งยงและวันชาติ (2537) ศึ กษาถึ งผลของแสงและความลึ กของการเพาะต่ อการงอก และการ
เจริ ญเติบโตของกล้าผักหวานป่ า และการปลูกผักหวานป่ า (ชาญชัย 2545,
, 2536) แต่ยงั ไม่พบว่ามีรายงาน
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านชี ววิทยาของดอกและผลของผักหวานป่ า เพื่อให้ทราบถึงขบวนการสื บพันธุ์ของ
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ผัก หวานป่ า การศึ ก ษานี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ กษาลัก ษณะทางชี ววิ ท ยาของดอกและผลผัก หวานป่ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของดอก พัฒนาการของดอก ชี พลักษณ์ของดอก ความสําเร็ จในการสื บพันธุ์
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการอนุ รักษ์พนั ธุ์ การกระจายพันธุ์ การจัดการเมล็ดและการวางแผนปรับปรุ งพันธุ์ใน
อนาคต
วิธีการศึกษา
1. สถานที่ศึกษาและการคัดเลือกต้ น
ทําการสํารวจในพื้นที่ป่า 3 แห่ ง คือ ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง บริ เวณสวนรุ กข
ชาติพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา บริ เวณอุทยานแห่ งชาติถ้ าํ ผาไท
และบริ เวณเหมืองแร่ ดินขาว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เพื่อหาต้นผักหวานป่ าที่มีดอก ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของ
ต้นผักหวานป่ า คัดเลือกต้นที่ มีประวัติการติ ดผลในปี ที่ผ่านมา (โดยการสอบถามชาวบ้าน) สําหรับศึ กษา
พัฒนาการของดอก โครงสร้างของดอกและผล โดยตั้งบันไดไม้ไผ่สาํ หรับปี นขึ้นไปศึกษาช่อดอกอย่างใกล้ชิด
ทําการสังเกต บันทึกภาพ และจดบันทึกทุกสัปดาห์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2550
2. การศึกษาชีพลักษณ์ ของการออกดอก-ผล
การศึ กษาชี พลักษณ์ของดอกทําโดยการสังเกตการพัฒนาของดอกตั้งแต่เริ่ มต้นเป็ นตาดอกทุ ก
สัปดาห์จนกระทัง่ ถึงระยะติดผล และศึกษาการพัฒนาของผลจากผลอ่อนเป็ นผลแก่ โดยทําเครื่ องหมายช่อดอก
ช่อที่ยาวที่สุดในกลุ่มดอกด้วยเชือกสี เพื่อวัดความยาวช่อดอกทุกสัปดาห์ ทําการบันทึกภาพการเจริ ญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงของช่อดอกและผล
3. โครงสร้ างของดอกและช่ อดอก
การศึกษาโครงสร้างของดอกโดยทําการบันทึกภาพลักษณะกลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศเมีย
รังไข่ รวมทั้งเกสรเพศผู ้ เมื่อดอกพัฒนาเต็มที่ (mature flower) เก็บตัวอย่างช่อดอก โดยการสุ่ มมาจํานวน 10
ช่อ มาศึกษาโครงสร้างของช่อดอก โดยวัดความยาวของช่อดอกและช่อดอกย่อยทุกช่อ นับจํานวนดอกเพศเมีย
ภายในช่อดอกย่อย และจํานวนดอกรวมภายในช่อดอก
4. การประเมินค่ าความสํ าเร็จของการสื บพันธุ์
ค่าความสําเร็ จของการสื บพันธุ์ (RS) เป็ นดัชนีที่บ่งบอกถึงศักยภาพของดอกและไข่อ่อนของ
พืชที่ จะพัฒนาไปเป็ นผลและเมล็ดที่ สมบูรณ์ (Weins et.al,. 1987 อ้างตาม พวงพรรณและคณะ, 2549)
การศึกษาความสําเร็ จของการสื บพันธุ์เริ่ มจากต้นผักหวานป่ า 4 ต้น ที่ทราบว่าเคยมีผลในปี ที่ผ่านมา ในปี นี้ มี
เพียง 2 ต้นที่ติดดอก และ 1 ใน 2 ต้น ช่อดอกถูกมดแดงกัดเสี ยหายไม่สามารถเก็บข้อมูลได้จึงเหลือเพียง 1 ต้น
เท่านั้นที่ ใช้ในการศึ กษา ช่ อดอกที่ หมายไว้สําหรับศึ กษาการพัฒนาการของผลถูกชาวบ้านเก็บไปรับประทาน
หลังการศึกษาไปได้ 15 สัปดาห์ จึงทําการสุ่ มนับกลุ่มช่อใหม่จาํ นวน 6 กลุ่ม มีระยะห่ างกันประมาณ 50
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เซนติเมตรขึ้นไปบนลําต้นที่สูงขึ้น นับจํานวนช่อทั้งหมดในแต่ละกลุม่ นับช่อที่ติดผล และนับจํานวนผลที่ติด
ใน 1 ช่อ นําค่าที่ได้มาคํานวณหาค่าความสําเร็ จของการสื บพันธุ์โดยใช้สูตร
เมื่อ

RS

=

(Fr/Fi) x O/S

RS
Fr
Fi
O
S

=
=
=
=
=

ค่าความสําเร็ จของการสื บพันธุ์
จํานวนผลแก่ต่อช่อผล
จํานวนดอกเพศเมียต่อช่อดอก
จํานวนไข่อ่อนต่อดอก
จํานวนเมล็ดที่สุกแก่ต่อผล

หากค่า RS มีค่าเท่ากับ 1 หมายถึงดอกทุกดอกภายในช่อดอกพัฒนาไปเป็ นผลทั้งหมดและไข่
อ่อนทุกใบของดอกพัฒนาไปเป็ นเมล็ดที่สมบูรณ์
ผลการศึกษา
1. ลักษณะทั่วไปของต้ นผักหวานป่ า
ผัก หวานป่ าจัด เป็ นไม้ยื น ต้นขนาดกลางมี ค วามสู ง 6–15 เมตร แต่ ที่ พ บโดยทั่ว ไปมัก มี
ลักษณะเป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรื อเป็ นไม้พุ่ม เนื่ องจากมีการหักกิ่ ง เด็ดยอดเพื่อนําไปประกอบอาหาร หรื อ
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกิ่งและยอดอ่อน ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ใช้บริ โภค เปลือกของลําต้นถ้าเป็ นต้นอ่อนเปลือกเรี ยบ เมื่อ
มีอายุมากขึ้ นเปลือกแตกเป็ นร่ องรู ปสี่ เหลี่ยม ใบของผักหวานป่ าเป็ นใบเดี่ยวสลับกัน ใบอ่อนรู ปร่ างแคบรี
ปลายใบแหลม สี เขียวอมเหลือง ใบแก่เต็มที่รูปร่ างรี กว้างถึงรู ปไข่หรื อรู ปไข่กลับ ใบสี เขียวเข้ม เนื้ อใบกรอบ
ขอบใบเรี ยบ ปลายใบมน ขนาดของใบประมาณ 2.5-5 ซม. x 6-12 ซม. ก้านใบสั้น ช่อดอกแตกกิ่งก้านคล้าย
ช่อมะม่วงหรื อลําไย เกิดตามกิ่งแก่หรื อตามลําต้นที่ใบร่ วงแล้ว ดอกมีขนาดเล็กเป็ นตุ่มสี เขียวอัดกันแน่นเป็ น
กระจุ ก ผลเป็ นผลเดี่ ย วติ ด กันเป็ นพวงเหมื อนช่ อ ผลของมะไฟหรื อ ลางสาด แต่ ละผลมี ข นาดประมาณ
1.5x2.5 ซม. ผลอ่อนสี เขียวมีนวลเคลือบและเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองถึงเหลืองอมส้มเมื่อผลสุ ก แต่ละผลมีเมล็ดเดี่ยว
2. ลักษณะของดอกผักหวานป่ า
จากการสํารวจในพื้นที่ป่าทั้ง 3 แห่ ง พบว่า ในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ์ตน้ ผักหวาน
ป่ าบางต้นเริ่ มแตกตาดอกเป็ นปุ่ มสี เขี ยวอ่อนเป็ นกลุ่มๆ บนลําต้นและบนกิ่ งบริ เวณที่ มีลกั ษณะเป็ นปุ่ มปม
ในขณะที่บางต้นยังไม่พบว่ามีตาดอก ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 บนต้นที่มีตาดอกแตกออกเมื่อสัปดาห์ที่ 1 พบว่า
ตาดอกแตกออกจากปุ่ มปมมากขึ้น และมีตน้ อื่นๆ มีการแตกตาดอก จากการสังเกตพบว่า ลักษณะการแตกตา
ดอกบนต้นผักหวานป่ าสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ
ลักษณะที่ 1 ช่อดอกเพศเมีย ช่อดอกแตกออกจากลําต้นหรื อบนกิ่งบริ เวณที่เป็ นปุ่ มปม ปุ่ ม
เดียวกันจะมีช่อดอกเป็ นจํานวนมากอยู่รวมกันเป็ นกระจุกขนาดต่างๆ กระจายอยู่บนลําต้นและกิ่ง สังเกตไม่
พบว่ามียอดอ่อนแตกขึ้นปะปน ต้นที่มีลกั ษณะนี้ภายหลังจะติดผล (ภาพที่ 1 A)
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ลักษณะที่ 2 ช่อดอกเพศผู ้ ช่อดอกเกิดบนกิ่งเป็ นลักษณะช่อเดี่ยว หรื อ 2-3 ช่อจากกระจุก
เดียวกัน ช่อดอกจะอยูก่ ระจัดกระจายบนกิ่งผสมกับยอดอ่อนที่แตกมาใหม่พร้อมๆ กัน เมื่อดอกพัฒนาเต็มที่ จะ
เหี่ ยวและร่ วงไปไม่พบว่ามีการพัฒนาเป็ นผล (ภาพที่ 1 B)

B. ช่อดอกเพศผู ้

A. ช่อดอกเพศเมีย

ภาพที่ 1. ลักษณะการเกิดดอกของผักหวานป่ า ลักษณะช่อดอกเพศเมีย (A) และลักษณะช่อดอกเพศผู ้ (B)
ในบริ เวณที่ทาํ การสํารวจทั้ง 3 แห่งพบว่า ในสวนรุ กขชาติพระบาท และบริ เวณเหมืองแร่ ดิน
ขาว พบเฉพาะต้นดอกเพศผูเ้ ท่านั้น ส่ วนบริ เวณอุทยานแห่งชาติถ้ าํ ผาไทพบต้นที่มีดอกลักษณะทั้งสองลักษณะ
แต่ตน้ ที่มีดอกเพศเมียมีนอ้ ยมาก
3. โครงสร้ างของช่ อดอก (Inflorescent structure)
ดอกผักหวานป่ ามีการเรี ยงตัวบนกิ่ งหรื อลําต้นในลักษณะเป็ นดอกช่ อ (inflorescent) แบบ
ช่ อแยกแขนง (panicle) ความยาวช่อดอก 7-12 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยจะแยกออกจากก้านช่อดอก จากโคน
ช่อไปถึงประมาณ 3/4 ของช่ อ มีจาํ นวน 16-34 ช่ อ ส่ วนก้านช่ อดอกที่ เหลือมีดอกเดี่ ยวติ ดอยู่บนก้านช่ อ
ดอกประมาณ 10-30 ดอก จํานวนช่อดอกย่อยและดอกเดี่ยวบนช่อดอกจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ความยาว
ของช่อดอก (ตารางที่ 1)
ความยาวของช่อดอกย่อย ในแต่ละช่อจะมีรูปแบบการเรี ยงตัวคล้ายๆ กันกล่าวคือ ช่อดอก
ย่อยที่อยูใ่ กล้โคนช่อสั้น มีประมาณ 1-4 ช่อ และช่อถัดไปจะยาวขึ้น มีจาํ นวน 2-5 ช่อ จากนั้นช่อดอกจะสั้นลงไป
เรื่ อย ทําให้รูปช่อดอกมีลกั ษณะคล้ายหอก ความยาวช่อดอกย่อยแรกๆ ยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร และช่อ
ถัดไปยาวขึ้ นจนถึง 1.2-1.8 เซนติเมตร แล้วแต่ขนาดของช่อ แล้วความยาวช่อดอกจะสั้นลงจนถึงขนาด
ประมาณ 0.3 เซนติเมตร (ภาพที่ 2) ซึ่ งเป็ นขนาดของดอกพอดี ช่อสั้นเหล่านี้ คือกลุ่มของดอกที่ติดอยู่บนก้าน
ช่อโดยไม่มีกา้ นช่อดอกย่อย ขนาดของช่อดอกและจํานวนดอกบนช่อดอกจะมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ความยาว
ของช่อดอก ดอกบนช่อดอกย่อยจะเกาะตัวเป็ นกระจุกซ้อนกันเป็ นวงกลมได้หลายชั้น อาจมี 1 กระจุก หรื อ
หลายกระจุกบนช่อย่อยเดียวกัน เมื่อนับจํานวนดอกใน 1 ช่อ พบว่ามีต้ งั แต่ 121 ถึง 348 ดอก หรื อมีค่าเฉลี่ย
จํานวนดอกรวมต่อ 1 ช่อ เป็ น 237.9 ดอก
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ตารางที่ 1 ความยาวช่อดอก จํานวนช่อดอกย่อย จํานวนดอกเดี่ยว และจํานวนดอกทั้งหมดต่อช่อ ของดอก
ผักหวานป่ าจํานวน 10 ช่อ
ช่ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่ าเฉลีย่

ความยาวช่ อ (ซ.ม.) จํานวนช่ อดอกย่ อย จํานวนดอกเดี่ยว จํานวนดอกทั้งหมดต่ อช่ อ
7.0
9.5
10.5
9.0
8.3
8.0
12.0
11.1
8.8
7.8
9.2

16
27
31
30
19
20
34
31
23
27
25.8

16
21
13
15
19
25
28
21
12
17
18.7

133
221
313
348
121
271
195
346
218
213
237.9

2
1.8
ช่อที� 1

ความยาวช่อดอกย่อย (ซ.ม.)

1.6

ช่อที� 2

1.4

ช่อที� 3

1.2

ช่อที� 4
ช่อที� 5

1

ช่อที� 6
ช่อที� 7

0.8

ช่อที� 8

0.6

ช่อที� 9

0.4

ช่อที� 10

0.2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ช่อดอกย่อยที�

ภาพที่ 2 ความยาวช่อดอกย่อย (เซนติ เมตร) เรี ยงตามลําดับจากโคนช่ อดอกถึงปลายช่ อดอกของช่ อดอก
ผักหวานป่ า
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4. โครงสร้ างของดอก
ดอกผักหวานป่ ามีดอกเพศผูแ้ ละเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious) เป็ นดอกแบบไม่
สมบูรณ์เพศ (imperfect flower) และเป็ นดอกชนิ ด hypogerous flower ดอกทั้ง 2 เพศเป็ นดอกสมมาตรตามรัศมี
symmetrical flower เมื่อนําช่อดอกมาส่ องด้วยกล้องขยาย 2 ตา พบโครงสร้างของดอกแยกเป็ น 2 ลักษณะตาม
เพศของดอก ดังนี้
4.1 โครงสร้ างของดอกเพศเมีย (Pistillate flower)
โครงสร้างของดอกเพศเมีย (pistillate flower) ประกอบด้วย 3 วง คื อวงกลีบเลี้ยง
(calyx) ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง (sepal) สี เขียว มีขนาดใหญ่จาํ นวน 5 กลีบ ขนาดเท่าๆ กันเรี ยงอยู่โดยรอบดอก
มีความยาวเกือบคลุมดอก ถัดมาเป็ นวงกลีบดอก (collora) ซึ่ งประกอบด้วยกลีบดอก (petal) ที่มีขนาดเล็กมาก
ถูกห่ อหุ ม้ ไว้ดว้ ยกลีบเลี้ยง เมื่อแกะกลีบเลี้ยงออกจึงจะเห็นกลีบดอกติดอยู่ตรงกลางโคนด้านในของกลีบเลี้ยง
ซึ่ งเป็ นลักษณะของกลีบดอกลดรู ป มีสีขาวถึงสี เหลืองอ่อน (ภาพที่ 3 A) วงในสุ ดจะเป็ นวงเกสรเพศเมีย
(gynoecium) ซึ่ งมีเกสรเพศเมีย (pistils) ประกอบด้วยรังไข่ (ovary) ขนาดใหญ่ 1 อัน รังไข่และก้านเกสรเพศ
เมียเชื่ อม ปลายยอดเกสรแยก (ovary and style fuse, stigma free) ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) มีสีเหลืองเป็ น
กระจุกอยูบ่ นรังไข่ รังไข่ต้ งั อยูเ่ หนื อวงกลีบ (superior ovary) รังไข่ต้ งั ตรง (orthotropous) ภายในมีไข่ใบเดียว
ติดอยูบ่ นฐานของรังไข่ (basal placentation)
4.2 โครงสร้ างของดอกเพศผู้ (Staminate flower)
โครงสร้างของดอกเพศผู ้ (staminate flower) ประกอบด้วย 3 วง คือวงกลีบเลี้ยง (calyx)
ประกอบด้วย กลีบเลี้ยงสี เหลืองอมเขียว เรี ยงตัวอยู่ระหว่างกลีบดอก ถัดมาเป็ นวงกลีบดอก (collora) มีกลีบดอก
สี เขียว กลีบดอกเรี ยงจรดกัน (valvate) วงในสุ ดจะเป็ นวงเกสรเพศผู ้ (androecium) ประกอบด้วยอับเรณู
(anther) 4 กลุ่ม ติ ดอยู่บ นก้านชูเกสรเพศผู ้ (filament) ที่ ส้ ันมาก โดยก้านเกสรติ ดอยู่ทางด้านหลังของ
อับเรณู (dorsifix) 1 ก้านเกสรมี 1 กลุ่มเรณู (monad) อับเรณูแก่พร้อมกัน (ภาพที่ 3 B)
5. ชีพลักษณ์ ของดอกผักหวานป่ า
ต้นผักหวานป่ าที่ทาํ การศึกษาชี พลักษณ์เป็ นต้นดอกเพศเมียอยู่ในบริ เวณป่ าผลัดใบ ในเดือน
กุมภาพันธ์ขณะที่ไม้ผลัดใบชนิดอื่นที่อยูโ่ ดยรอบผลัดใบไปหมดแล้วแต่ตน้ ผักหวานป่ ายังมีใบสี เขียวอยู่เต็มต้น
การเจริ ญของช่อดอกเริ่ มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยตาดอกจํานวนมากจะแตกออกจากปุ่ มปมบริ เวณลําต้น
จากนั้นพัฒนาเป็ นช่อดอก ในสัปดาห์ที่ 2-3 จะมีจาํ นวนช่อดอกเพิ่มขึ้นและเริ่ มมีจาํ นวนคงที่ จํานวนช่อดอก
ต่อกลุ่มอาจมีได้ต้ งั แต่ 20-50 ช่อ จากระยะที่เป็ นตาดอกจนถึงระยะพัฒนาเป็ นผลเล็กๆ ใช้เวลาประมาณ 8
สัปดาห์ โดยความยาวของช่อดอกจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงสัปดาห์ที่ 6 (ภาพที่ 4 A-D) ความยาวจะคงที่ มีความ
ยาวเฉลี่ยประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร ซึ่ งเป็ นระยะที่ดอกบาน
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P
O

A

S
stigma

S

peduncle
B โครงสร้างดอกเพศผู ้

A โครงสร้างดอกเพศเมีย

ภาพที่ 3 โครงสร้างของดอกผักหวานป่ า ดอกต่างเพศมีโครงสร้างต่างกัน คือ
A) โครงสร้างดอกเพศเมีย ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง (S) กลีบดอกลดรู ป (P) และเกสรเพศเมียอยู่
ชั้นในสุ ดประกอบด้วยรังไข่ขนาดใหญ่ (O) และปลายเกสรสี เหลือง (stigma)
B) โครงสร้างดอกเพศผู ้ 4 ดอกโดยรอบแกนช่อดอก (peduncle) มีกลีบดอกสี เขียวขนาดใหญ่ (S)
และมีเกสรเพศผู ้ ( A) ที่มีกา้ นสั้นมาก 4 กลุ่ม

(A)

(B)

2 สั ปดาห์

ภาพที่ 4

6 สั ปดาห์

(C)

8 สั ปดาห์

15 สั ปดาห์

(D)

พัฒนาการของช่อดอกเพศเมีย A) ช่ อดอกอายุ 2 สัปดาห์ ยาว 1-2 เซ็นติ เมตร B) ช่อดอกอายุ
6 สัปดาห์ พัฒนาเต็มที่ยาว 7-12 เซ็นติ เมตร C) ช่อดอกอายุ 8 สัปดาห์ เริ่ มพัฒนาเป็ นผลอ่อน
และ D) ผลอ่อน (15 สัปดาห์ หลังการออกดอก)
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6. ลักษณะและการพัฒนาของผล
การพัฒนาของผลผักหวานป่ าตั้งแต่เริ่ มติดผลประมาณกลางเดือนมีนาคมจนสุ กแก่ประมาณ
ปลายเดื อนเมษายนใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ เมื่อผลสุ กแก่จะติ ดอยู่บนต้นประมาณ 2-3 สัปดาห์
กลางเดือนพฤษภาคมผลจะสุ กงอมเต็มที่และร่ วงหล่น ลักษณะของผลเป็ นผลเดี่ยว มีเมล็ดแข็งเมล็ดเดียวอยู่
ภายในแบบ Drupe
การติ ดผลเนื่ องจากกลุ่มดอกที่ หมายไว้ถูกชาวบ้านเก็บไปจึ งสุ่ มนับจํานวนการติ ดผลใหม่
โดยสุ่ มจากกลุ่มช่อดอกจํานวน 6 กลุ่ม เพื่อนับจํานวนช่อที่ติดผลและจํานวนผลต่อช่อได้ผลดังตารางที่ 2
จากช่อดอกจํานวน 40 ช่อพบว่า การติดผลมีต้ งั แต่ 1-5 ผล/ช่อ ช่อดอกส่ วนใหญ่ติดผลเพียง
1 ผล (22 ช่อ) จํานวนช่อที่ติดผล 2 3 4 และ5 มีจาํ นวนลดลงเรื่ อยๆ ตามลําดับ จํานวนช่อที่ติดผลภายในกลุ่ม
มีต้ งั แต่ 1 ถึง 11 ช่อ ทั้ง 6 กลุ่ม มีจาํ นวนช่อที่ติดผลรวม 40 ช่อ ซึ่ งมีจาํ นวนผลรวม 87 ผล
ตารางที่ 2 จํานวนผลต่อช่อของผักหวานป่ า จากกลุ่มช่อดอกจํานวน 6 กลุ่ม
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
รวม
จํานวนผล

1 ผล
9
6
2
4
1
22
22

2 ผล
2
4
1
7
14

จํานวนผลต่ อช่ อ
3 ผล
4 ผล
2
1
2
1
1
2
5
4
15
16

5 ผล
1
1
2
10

รวมจํานวนช่ อ
ทีต่ ดิ ผล
11
9
1
6
7
6
40
87

7. ความสํ าเร็จของการสื บพันธุ์
จากศึกษาพบว่า ค่าความสําเร็ จของการสื บพันธุข์ องผักหวานป่ า (RS) มีค่า 0.01 ซึ่ งเป็ นค่าที่ต่าํ
มาก อย่างไรก็ตามสําหรับผักหวานป่ านั้นค่า RS เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงความสําเร็ จการสื บพันธุ์
ตามธรรมชาติ ไ ด้ ต้อ งคํานึ งถึ งปั จจัยอื่ นที่ เ กี่ ยวข้อง เช่ น การทําลายของมนุ ษ ย์ ไฟป่ า และศัตรู อื่นๆ ตาม
ธรรมชาติ ส่ งผลให้ความสําเร็ จของการสื บพันธุ์ตามธรรมชาติยิ่งน้อยลงไปอีก
สรุ ปผล
การศึกษาชีพลักษณ์ ลักษณะดอกและผล และความสําเร็ จในการสื บพันธุ์ของผักหวานป่ าสรุ ปได้
ดังนี้ คือ

1. ต้นผักหวานป่ าเป็ นพืชที่มีดอกเพศผูแ้ ละดอกเพศเมียอยูแ่ ยกต้นกัน ซึ่ งลักษณะการเกิดตาดอก
152

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อขจัดความยากจน”

และโครงสร้างดอกของดอกทั้งสองเพศมีความแตกต่างกัน
2. โครงสร้า งดอกเพศเมียมี 3 วง คื อ วงกลีบเลี้ ยง วงกลีบดอก และวงเกสรเพศเมีย มีรังไข่
ขนาดใหญ่ต้ งั อยูเ่ หนือวงกลีบ รังไข่เป็ นแบบ orthotropous ภายในรังไข่มีไข่ใบเดียว
3. โครงสร้ า งของดอกเพศผู ้ มี 3 วง คื อ วงกลี บเลี้ ย ง วงกลี บ ดอก และวงเกสรเพศผู ้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยกลุ่มเรณู 4 กลุ่ม
4. โครงสร้างของช่อดอก เป็ นดอกช่อแบบช่อแยกแขนง ความยาวช่อดอกประมาณ 7-12 เซนติเมตร
5. พัฒนาการของช่ อดอกทั้งสองเพศเริ่ มตั้งแต่ ตน้ เดื อนกุมภาพันธ์ ตาดอกพัฒนาเป็ นช่ อดอก
และบานเต็มใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ และดอกเพศเมียจะพัฒนาเป็ นผลเล็กๆ ภายใน 8 สัปดาห์ ถ้าเป็ นดอก
เพศผูจ้ ะเหี่ ยวและร่ วงไป
6. พัฒ นาการของผล เริ่ มติ ด ผลประมาณกลางเดื อ นมี นาคมจนสุ กแก่ ประมาณปลายเดื อ น
เมษายน ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ผลแก่จะติ ดอยู่บนต้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ ประมาณกลางเดื อ น
พฤษภาคมจะสุ กงอมเต็มที่และร่ วงหล่น
7. ลักษณะของผลผักหวานป่ าเป็ นผลเดี่ ย ว มี เ มล็ด แข็ง เมล็ด เดี ย วอยู่ภ ายใน ผัก หวานป่ า
มี ความสําเร็ จในการสื บพันธุ์ต่าํ มาก
เอกสารอ้ างอิง
จิ นตนา ศรี ศ นั สนี ย .์ 2538. ผลของวัส ดุปลูกต่อการงอกและการเจริ ญเติ บโตของผักหวานป่ า. ปั ญ หา
พิเ ศษปริ ญญาตรี ภาควิชาพื ชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.
นครปฐม.
ชาญชัย งามเจริ ญ. 2545. คู่มือสําหรับประชาชน “ผักหวานป่ า”. ส่ วนป่ าชุ มชน. สํานักส่ งเสริ มการปลูกป่ า
กรมป่ าไม้. โรงพิมพ์ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
พวงพรรณ ยงรัตนา สุ วรรณ ตั้งมิตรเจริ ญ และปทุม บุญนะฤธี . 2549. ชี พลักษณ์ ลักษณะดอกและผล และ
ความสํา เร็ จ การสื บ พัน ธุ ์ข องไม้ม ะขามป้ อม. รายงานผลการวิจยั ประจําปี 2549. สํานักวิจยั การ
จัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้. กรมป่ าไม้. หน้า. 81-91.
. 2536. สัมผัสผูป้ ลูกผักหวานป่ าแซมลําไยเป็ นพืชเศรษฐกิ จรายแรกของเมืองไทย. เกษตรพัฒนา.
143:25-25.
ยิ่งยง ไพสุ ขศานติวฒั นา และวันชาติ นิ ติพนั ธ์. 2537. ผลของแสงและความลึกของการเพาะต่อการงอกและการ
เจริ ญเติบโตของกล้าผักหวานป่ า. รายงานผลการวิจยั โครงการ KIP 17.1.36 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม.
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การศึกษาเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการเก็บ และการปฏิบัตติ ่ อเมล็ดผักหวานป่ า
PRELIMINARY STUDY ON COLLECTION AND PROCESSING
OF Melientha suavis Pierre SEED
จํานรรจ์ เพียรอนุรักษ์ (CHUMNUN PIANHANURUK)1
แก้วนภา กิตติบรรพชา(KAEWNAPA KITTIBANPACHA)1
บทคัดย่ อ
การเก็บ และการปฏิ บ ตั ิ ต่ อ เมล็ด ก่ อ นเพาะของต้นผัก หวานป่ าดํา เนิ น การศึ ก ษาที่ ศูน ย์เ มล็ด
พันธุ์ไม้ภาคเหนื อ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ในระหว่างเดื อนเมษายน ถึง เดื อนพฤษภาคม 2550 เพื่อหาเวลา
ที่ เหมาะสมในการเก็บเมล็ด วิธีการเก็บที่ เหมาะสม การแยกเมล็ดออกจากผล และการปฏิ บตั ิ ต่อเมล็ดก่อน
เพาะ เพื่อให้เมล็ดมีความสามารถในการงอกสู งสุ ด วิธีการศึกษาทําโดยเก็บผลจากต้น 3 ครั้งระยะเวลาห่ างกัน
ครั้งละ 2 สัปดาห์ โดยเก็บครั้งแรกเมื่อผลบนต้นบางส่ วนมีสีเหลือง สี เหลืองปนเขียวและมีสีเขียวปนกัน และ
เก็บมาทั้ง 3 สี ครั้งที่ 2 เมื่อผลมีสีเหลืองทั้งหมด และครั้งที่ 3 เมื่อผลร่ วง วิธีการเก็บครั้งที่ 1 และ 2 เป็ นการ
เก็บบนต้น แต่การเก็บครั้ งที่ 3 เป็ นการเก็บบนพื้ นจากการร่ วงหล่น การแยกเมล็ด ออกจากผล (ใช้ผ ลสี
เหลือง) ทํา 2 วิธี โดยใช้เครื่ องปั่นตีเยื่อนาน 3 วินาที และวิธีแยกด้วยมือ หลังจากแยกเมล็ดจากเนื้ อผลแล้วนํา
เมล็ดผึ่งลม 3-5 วันจนผิวเมล็ดแห้ง นํามาทดลองการปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะ 3 วิธี คือ ปอกเปลือกหุ ม้ เมล็ด
ออก ขลิบปลายเมล็ด วางเมล็ดไว้ในกระสอบป่ านชุบนํ้า เปรี ยบเทียบกับตัวควบคุมซึ่ งปลูกลงถุงโดยตรง
นับ เปอร์ เ ซ็นต์การงอกหลังเพาะ 3 สัปดาห์ ผลการศึ กษาพบว่า เมล็ด ที่ เก็บเมื่ อผลยังดิ บและสุ กปนกันมี
เปอร์ เซ็นต์การงอก 90% โดยผลทุกสี งอกได้ไม่ต่างกัน เมล็ดที่เก็บครั้งที่ 2 เมื่อผลสุ กเต็มที่มีเปอร์ เซ็นต์การ
งอก 87% ในขณะที่เก็บครั้งที่ 3 เมื่อผลร่ วงมีเ ปอร์ เ ซ็ นต์การงอกลดลงเหลื อ 62% การเก็บบนต้นดี กว่า การ
เก็บ ใต้ต น้ เพราะพบว่า เมล็ด บางส่ วนที่ ร่ ว งหล่นมีการงอกรากไปแล้ว แสดงว่าน่าจะเก็บช้าเกินไป การแยก
เมล็ดจากผลด้วยเครื่ องทําให้มีเมล็ดเสี ยหายจากแรงเหวี่ยงบ้าง โดยมีเมล็ดแตกจํานวนหนึ่ ง และอาจเกิดเมล็ดชํ้า
ภายในจํานวนหนึ่ง ทําให้เมล็ดบางส่ วนที่นาํ ไปเพาะแล้วไม่งอก การแยกด้วยมือได้ผลดีกว่า สําหรับวิธีการ
ปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะไม่ควรขริ บเปลือกหรื อกะเทาะเปลือกเพราะทําให้เปอร์ เซ็นต์การงอกลดลง การวาง
ไว้ในกระสอบป่ านชุบนํ้าช่วยกระตุน้ ให้เมล็ดดูดนํ้า และเปลือกหุม้ เมล็ดแตกก่อนนําไปเพาะ ให้เปอร์ เซ็นต์การ
งอกดีกว่าแต่ไม่แตกต่างจากการปลูกเมล็ดลงถุงโดยตรง
คําหลัก: ผักหวาน การเก็บเมล็ด การปฏิบตั ิต่อเมล็ด
1

กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: maegar08@yahoo.com

154

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อขจัดความยากจน”

ABSTRACT
A preliminary study on collection and processing of Melientha suavis Pierre seed was carried
out during April to May 2007 at the Northern Seed Centre, Ngao, Lampang, Thailand. The study aimed to
investigate suitable time and method to collect seed, the method of seed extraction and seed pretreatment in
order to obtain the highest seed germination. Three different times of collection were studied. The first time
when some yellow fruits can be observed on the tree in the last week of April, 100 fruits of green, yellowish
green, and yellow color were collected. The second time 100 fruits were collected 2 weeks later when every
fruit on the tree was yellow. The last collection was made 2 weeks later when all fruits had fallen down.
Two different methods of collection were compared. The first two collection times fruits were collected
from the tree crown while the third time, fruits were collected from the ground. Seeds were extracted from
fruits by hand compare to machine. After seed cleaning the seeds were left to dry under the shade for 3-5 days
before studying seed pretreatment and seed germination. 3 methods of seed pretreatment were tried compare
to control which directly sown into media. The pretreatment methods were seed coat peeling, seed coat
nipping, and moisture applying by covering the seeds under a soaked rice sack. Seeds of all treatments were
sown in sand. Germination percentage was evaluated after 3 weeks. Results showed that the first two
collection times seed germination were high up to 90 % and 87 % respectively. The germination percentage
dropped very fast to 62 % when seeds were collected from the ground at the third collection. Some damage
seeds were observed when extract seed by machine while no damage found when do it manually. Shorter
running time of the machine was suggested to get better result. Pretreatment of seed by peeling or nipping
seed coat reduced seed germination. Applying moisture to seed did not make any different to directly sown
the seed to media which obtained seed germination up to 95 %.

Keywords: Melientha suavis Seed collection, Seed processing, Seed pretreatment
คํานํา
ผักหวานป่ า (Melientha suavis Piere) เป็ นพืชอาหารจากป่ าที่ได้รับความนิ ยมสู ง เพราะมี
รสชาติอ ร่ อ ย แต่ นั บ วัน จะมี จ ํา นวนลดลงทุ ก ที เ นื่ อ งจากการเก็ บ เกี่ ย วไม่ ถู ก วิ ธี และถู ก ทํ า ลายโดย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อจํานวนในป่ าธรรมชาติลดลงผักหวานป่ าจึงมีราคาแพงและเป็ นแรงจูงใจที่ จะทําให้มีผู ้
ต้องการปลูกผักหวานป่ ากันมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีรายงานการปลูกผักหวานป่ าประสบความสําเร็ จแล้วในบาง
ท้องที่ เช่น ภาคเหนื อที่บา้ นม่วงโตน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่เครื อข่ายวนเกษตร
ภูพ าน บ้า นหนองส่ าน ตํา บลโคกภู อําเภอภูพ าน จังหวัดสกลนคร บ้านหนองเมา ตําบลสระว่า นพญา
อําเภอครบุ รี จังหวัดนครราชสี มา ภาคกลางที่ ตาํ บลสร่ างโศก และตําบลหนองบัว อําเภอบ้านหมอ จังหวัด
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สระบุ รี (
, 2536 ชาญชัย, 2545) แต่กน็ บั ว่ายังมีจาํ นวนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการในการ
บริ โภค ดังนั้นความต้องการในการปลูกผักหวานป่ าจึงยังมีแนวโน้มที่ จะสู งขึ้ นและมีโอกาสที่จะส่ งเสริ มให้
เป็ นอาชีพได้
การที่ จะนําพื ชป่ าเข้ามาปลูกให้ไ ด้ผลสํา เร็ จต้องทําการขยายพันธุ์ไม้น้ นั ๆ ให้สํา เร็ จเสี ย ก่ อ น
วิธีการขยายพันธุ์ที่สะดวกและประสบความสําเร็ จมากที่สุดทําได้โดยการใช้เมล็ด (ชาญชัย, 2545) การปฏิบตั ิ
ต่ อเมล็ด ที่ ถูกต้องจะช่ วยให้เมล็ดมี ชีวิตและงอกได้ดี ถึ งแม้จะมี ผูร้ ายงานถึ งความสําเร็ จในการเพาะเมล็ด
ผักหวานป่ าอยูบ่ า้ ง (ยิง่ ยงและวันชาติ, 2537 จินตนา, 2538) และมีผเู ้ พาะชํากล้าผักหวานป่ าขายจํานวนมาก แต่
ยังไม่ มีเอกสารรายงานถึ งวิธีการเก็บ การรั กษา และการปฏิ บัติต่อเมล็ดอย่างเหมาะสมเพื่ อให้เมล็ด รั กษา
ความสามารถในการงอกสูงที่สุด ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บ
เมล็ดผักหวานป่ า วิธีการเก็บที่เหมาะสม การแยกเมล็ดออกจากผล และการปฏิ บตั ิเมล็ดก่อนเพาะ เพื่อนําผล
การศึกษาไปใช้ในการจัดการเมล็ดผักหวานป่ าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
วิธีการศึกษา
1. สถานที่การศึกษา
การศึ กษานี้ ได้ดาํ เนิ นการที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนื อ ตําบลบ้านหวด อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง เมล็ดที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นเมล็ดที่ เก็บจากป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าแม่งาวฝั่ งขวา บริ เวณอุทยานแห่ งชาติ
ถํ้าผาไท อําเภองาว จังหวัดลําปาง
2. การศึกษาช่ วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด
เลื อกต้นผักหวานป่ าที่ มีการติ ดดอกออกผล โดยสังเกตการณ์ พ ฒ
ั นาตั้งแต่ เป็ นผลอ่อนทุ กๆ
สัปดาห์ จนกระทัง่ พบว่า มีผลบางส่ วนบนลําต้นมีสีเหลืองแสดงว่าผลเริ่ มสุ ก แบ่งช่วงเวลาการเก็บผลออกเป็ น
3 ช่วง แต่ละช่วงห่างกัน 2 สัปดาห์ คือ
ช่วงที่ 1 เก็บวันที่ 24 เมษายน ซึ่ งบนต้นมีท้ งั ผลที่สุกเหลือง ผลสี เขียวอมเหลือง และผลสี
เขียวปนกัน เก็บผลที่มีความแก่อ่อนต่างกันทั้ง 3 สี โดยเก็บผลสี เขียว สี เขียวอมเหลือง และสี เหลืองจํานวน 5 45
และ50 ผล ตามลําดับ
ช่วงที่ 2 เก็บวันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่ งบนต้นมีผลที่ สุกเหลืองหมดทั้งต้น เก็บผลตัวอย่างเพื่อ
นํามาทดสอบจํานวน 100 ผล
ช่วงที่ 3 เก็บวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่ งบนต้นไม่มีผลเหลืออยู่แล้ว แต่มีผลที่สุกงอมหล่นอยู่บน
พื้นจํานวนหนึ่งและมีบางส่ วนที่งอกแล้ว เก็บเฉพาะผลที่ยงั ไม่งอก แต่มีบางส่ วนของเนื้ อผลติดอยู่จาํ นวน 100
ผล
ผลที่ เก็บแต่ละช่วงเมื่อเก็บมาแล้วนํามาแยกเมล็ดออกจากผลโดยใช้มือขยี้เปลือกและแยกเนื้ อ
ผลออกโดยใช้มือขัดบนตะแกรงหยาบในนํ้าไหล จากนั้นนําเมล็ดผึ่งไว้ในที่ร่มเป็ นเวลา 5 วัน นําเมล็ดที่เก็บแต่ละ
ช่ วงมาแบ่ งเป็ น 10 ซํ้า ซํ้าละ 10 เมล็ด ไปเพาะลงถุงเพาะชําขนาด 6x9 นิ้ ว ที่ บรรจุ วสั ดุ ชาํ เป็ นดิ น:ขี้ เถ้าแกลบ:
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แกลบ อัตราส่ วน 1:1:1 รดนํ้าทุกวัน สังเกตลักษณะการงอกของเมล็ด 3 สัปดาห์ (วางแผนการทดลองแบบ
CRD) หลังการเพาะตรวจสอบการงอก โดยนับจากเมล็ดที่มีรากงอกออกมา
3. ศึกษาวิธีการเก็บเมล็ด
วิธีการเก็บเมล็ดจากต้นของไม้ป่าโดยทัว่ ไปทําได้สองวิธีคือ การเก็บจากบนต้นก่อนที่เมล็ด
จะร่ วงลงสู่พ้ืนดิน และการเก็บเมล็ดบนดินเมื่อเมล็ดแก่จดั และร่ วงหล่นแล้ว ในหัวข้อที่ 2 ช่วงเวลาที่เหมาะใน
การเก็บเมล็ดนั้นสามารถแบ่งวิธีการเก็บเมล็ดเป็ น 2 วิธี คือ ช่วงที่ 1 และ 2 เป็ นการเก็บจากบนต้นก่อนเมล็ดจะ
ร่ วง และช่วงที่ 3 เป็ นการเก็บเมล็ดบนดิน
4. การแยกเมล็ดออกจากผล
ผลแก่ของผักหวานป่ าที่เก็บในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ถูกนํามาศึกษาวิธีการแยกเมล็ดออกจาก
ผล 2 วิธี วิธีละ 100 ผล คือ
4.1 ทําโดยใช้มือแยกเมล็ดออกจากผล นําผลผักหวานป่ าใส่ ลงในถังนํ้าใช้มือเปล่าขยี้เอา
เปลือกนอกออกก่อนที่จะใช้ตะแกรงขัดเนื้อผลออกจากเมล็ดอีกทีหนึ่ง
4.2 ทําโดยใช้เครื่ องปั่นเมล็ดที่ติดตั้งไดนาโมยี่หอ้ ฮิตาชิกาํ ลังไฟ 1 แรงม้า ตีเปลือกนอกออก
จากนั้นนํามาขัดเนื้อผลออกอีกทีดว้ ยตะแกรงหยาบ
ตรวจสอบความเสี ยหายของเมล็ดที่ ได้จากการแยกเมล็ดออกจากผลทั้งสองวิธี จากนั้นนํา
เมล็ดที่เหลือผึ่งลม 3–5 วันจนผิวเมล็ดแห้ง นําเมล็ดที่ไม่มีความเสี ยหายมาแบ่งตามวิธีแยกเมล็ดวิธีละ 5 ซํ้า ซํ้าละ
10 เมล็ด ไปทดสอบหาเปอร์ เซ็นต์การงอก โดยเพาะลงในกระบะเพาะที่ ใส่ ทราย วางแผนการทดลองแบบ
CRD
5. การปฏิบัตติ ่ อเมล็ดก่ อนเพาะ
เมล็ดที่ผ่านการทําความสะอาดและผึ่งลมจนแห้งแล้วนํามาทดลองการปฏิ บตั ิ ต่อเมล็ดก่อน
เพาะ 4 วิธี ดังนี้

5.1 วางเมล็ดไว้ในกระสอบป่ านชุบนํ้า รดนํ้าทุกวันจนกว่าเปลือกจะแตกออก
5.2 ปอกเปลือกหุม้ เมล็ดออก
5.3 ขริ บปลายเมล็ด
5.4 เมล็ดไม่ได้รับการปฏิบตั ิใดๆ เป็ นตัวควบคุม
ทําการทดลองวิธีละ 4 ซํ้า ซํ้าละ 5 เมล็ด วางแผนการทดลองแบบ CRD เมื่อเมล็ดที่ผ่านการ
ปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะแล้ว นําไปเพาะลงถุงเพาะชําขนาด 6x9 นิ้ว ที่บรรจุวสั ดุชาํ เป็ นดิน:ขี้เถ้าแกลบ:แกลบ
อัตราส่ วน 1:1:1 รดนํ้าทุกวัน 3 สัปดาห์ หลังการเพาะตรวจสอบการงอกโดยนับจากเมล็ดที่มีรากงอกออกมา
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ผลการศึกษา
1. ลักษณะการงอกของเมล็ดผักหวานป่ า
หลังการเพาะลงแปลง 3–5 วัน เมล็ดจะแตกออกด้านตรงข้ามกับรอยแผลที่เปลือกของเมล็ด
เมล็ดที่ดีส่วนใหญ่จะมีรากงอกยาวออกมาภายใน 3 สัปดาห์ โดยส่ วนของใบเลี้ยงจะค้างอยู่ในดิน เป็ นลักษณะ
การงอกที่เรี ยกว่า hypogeal ส่ วนเมล็ดที่ไม่ดีจะเน่า ส่ วนใหญ่จะเกิดจากเมล็ดชํ้าจากการปั่ น และเมล็ดที่เก็บใต้
ต้นซึ่ งเมล็ดสูญเสี ยความมีชีวิตแล้ว
2. ช่ วงเวลาและวิธีที่เหมาะสมต่ อการเก็บเมล็ด
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บเมล็ด หมายถึงช่วงเวลาที่เก็บเมล็ดมาแล้วเมล็ดมีความมีชีวิต
สู ง ซึ่ งทดสอบได้โดยการนํามาทดสอบการงอกของเมล็ด ในขณะเดียวกันวิธีการเก็บเมล็ดในแต่ละช่ วงเวลา
ก็ใช้วิธีต่างกันตามลักษณะความแก่ของผล โดยเก็บบนต้นและเก็บใต้ตน้ ข้อพิจารณาวิธีการเก็บที่เหมาะสมดู
ได้จากความมี ชี วิต ของเมล็ด เช่ นกัน การทดสอบความมี ชี วิ ต ของเมล็ด ทํา ได้โดยการนํา เมล็ด มาเพาะหา
เปอร์เซ็นต์การงอก ซึ่ งได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ เหมาะสมต่ อการเก็บเมล็ดผักหวานป่ า สามารถเก็บได้
ตั้งแต่ผลเริ่ มสุ กบางส่ วนโดยเก็บทั้งสี เขียวและสี เหลือง จนกระทัง่ ถึงเวลาที่ผลมีสีเหลืองทั้งต้นก่อนที่ผลจะร่ วง
เพราะให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงถึง 90 และ 87 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติกบั
เมล็ดที่เก็บเมื่อผลร่ วงที่ให้เปอร์เซ็นต์การงอกลดลงมากเหลือเพียง 55 %
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดผักหวานป่ า ที่เก็บในระยะเวลาและวิธีการเก็บต่างๆ
ระยะเวลาเก็บ
1. เก็ บ ผลบนต้น ที่ มี สี เ หลื อ ง
สี เหลืองปนเขียว และสี เขียว
2. เก็บเมื่อผลมีสีเหลืองทั้งหมด
3. เก็บเมื่อผลร่ วง

วิธีการเก็บ
เก็บบนต้น

เปอร์ เซ็นต์ การงอก
90a

เก็บบนต้น
เก็บใต้ตน้

87a
55b

3. การแยกเมล็ดจากผล
การแยกเมล็ด จากผลด้ว ยเครื่ อ งทํา ให้มี เ มล็ด เสี ย หายจากแรงเหวี่ ย งบ้า ง โดยมี เ มล็ด
แตก 7 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) ในขณะที่การแยกด้วยมือไม่มีเมล็ดเสี ยหายเลย อย่างไรก็ตามถ้าเป็ นการปฏิบตั ิ
ต่อเมล็ดจํานวนมากอาจใช้เครื่ องปั่ นได้เพราะมีความเสี ยหายไม่มากนัก และเพื่อลดความเสี ยหายของเมล็ดจึง
ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้วิธีการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม เมื่ อพิ จารณาถึ งเปอร์ เ ซ็ นต์การงอกพบว่า
เมล็ด ที่ แ ยกจากผลด้ว ยการปั่ น ด้ว ยเครื ่ อ งมี เปอร์ เซ็ นต์ลดลงเล็กน้อย แต่ ไม่มีความแตกต่ า งทางสถิ ติกับ
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดที่แยกจากผลด้วยมือ ซึ่ งมีเปอร์เซ็นต์การงอกเป็ น 88 และ 92 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การงอกและความเสี ยหายของเมล็ดที่เกิดจากแยกเมล็ดออกจากผลด้วยเครื่ องปั่ นเมล็ด
และด้วยมือ
วิธีการแยกเมล็ด
เปอร์ เซ็นต์ การงอก
ออกจากผล
1. แยกด้วยเครื่ องปั่นเมล็ด
88
2. แยกด้วยมือ
92

เปอร์ เซ็นต์ ความ
เสี ยหายของเมล็ด
7
0

4. การปฏิบัตติ ่ อเมล็ดก่ อนเพาะ
การปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะเป็ นวิธีการปฏิบตั ิต่อเมล็ดเพื่อระงับการงันของเมล็ดและเพื่อให้
เมล็ดมีความงอกสมํ่าเสมอ การทดลองปฏิบตั ิต่อเมล็ดผักหวานป่ าซึ่ งทําโดยการขลิบเปลือกหุ ม้ เมล็ดด้านตรง
ข้ามรอยแผล การกะเทาะเปลือกออกทั้งหมด และการคลุมเมล็ดด้วยกระสอบป่ านชื้ น เปรี ยบเทียบกับเมล็ดที่
ปลูกลงถุงโดยตรงพบว่า วิธีการปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนการเพาะมีผลให้การงอกของเมล็ดมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 3-4) การกะเทาะเปลือกออกทั้งหมด มีผลเสี ยต่อเมล็ดทําให้เปอร์ เซ็นต์การ
งอกตํ่าที่สุดเพียง 65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งน้อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติจากเปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ดที่ผ่าน
การขลิบเปลือกที่มีเปอร์ เซ็นต์การงอก 80 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งการปฏิบตั ิต่อเมล็ดทั้งสองวิธีน้ ี ทาํ ให้เปอร์ เซ็นต์การ
งอกลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจากเมล็ดไม่ได้รับการปฏิบตั ิใดๆ (ควบคุม) ซึ่ งมีเปอร์ เซ็นต์การงอกสู งถึง
95% ซึ่ งเท่ากับเปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ดที่ คลุมด้วยกระสอบป่ านชื้ น จะเห็นได้ว่าเมล็ดผักหวานป่ าไม่มี
ปัญหาเรื่ องการงันของเมล็ดจึงไม่มีความจําเป็ นต้องผ่านการปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะแต่อย่างใด
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของการปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะ
Source of variation
Treatments
Error
Total. SS

d.f.
3
12
15

SS.
2,475.00
1,700.00
4,175.00

MS.
825.00
141.67

F.value
5.82**

Grand mean = 83.75 Coefficient of variation (C.V.%) = 14.21

ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดผักหวานป่ าเมื่อผ่านการปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะด้วยวิธีต่างๆ
1.
2.
3.
4.

การปฏิบัตติ ่ อเมล็ดก่ อนเพาะ
ขลิบเปลือก
กะเทาะเปลือก
คลุมด้วยกระสอบ
เมล็ดไม่ได้รับการปฏิบตั ิใดๆ (ควบคุม)

เปอร์ เซ็นต์ การงอก (%)
80b
65c
95a
95a

อักษร (a b c) ในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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สรุ ปผล
ก่อนผลร่ วง

1. ช่วงเวลาในการเก็บผลผักหวานป่ าเก็บได้ต้ งั แต่ผลเริ่ มสุ กมีสีเขียวปนเหลืองจนถึงแก่จดั
2. วิธีการเก็บบนต้นดีกว่าการเก็บใต้ตน้
3. การแยกเมล็ดจากผลควรใช้มือมากกว่าการใช้เครื่ องปั่น
4. เมล็ดที่สมบูรณ์งอกได้ดีโดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะแต่อย่างใด
เอกสารอ้ างอิง

จิ นตนา ศรี ศนั สนี ย.์ 2538. ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกและการเจริ ญเติ บโตของผักหวานป่ า. ปั ญหาพิเศษ
ปริ ญ ญาตรี ภาควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํา แพงแสน.
นครปฐม.
ชาญชัย งามเจริ ญ. 2545. คู่มือสําหรับประชาชน “ผักหวานป่ า”. ส่ วนป่ าชุ มชน สํานักส่ งเสริ มการปลูกป่ า
กรมป่ าไม้. โรงพิมพ์ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
. 2536. สัมผัสผูป้ ลูกผักหวานป่ าแซมลําไยเป็ นพื ชเศรษฐกิ จรายแรกของเมืองไทย. เกษตรพัฒนา.
143:25-25.
ยิ่งยง ไพสุ ขศานติวฒั นา วันชาติ นิ ติพนั ธ์. 2537. ผลของแสงและความลึกของการเพาะต่อการงอกและ
การเจริ ญเติ บโตของกล้าผักหวานป่ า. รายงานผลการวิจยั โครงการ KIP 17.1.36. ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม.
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ผลกระทบของวัสดุเพาะต่ อการงอกของเมล็ดไม้ กฤษณา
EFFECT OF SOWING MEDIA ON GERMINATION
OF Auilaria Crassna PIERRE SEEDS

ชนะ ผิวเหลือง (CHANA PIEWLUANG)1 ชัยสิ ทธิ์ เลีย้ งศิริ (CHAIYASIT LIENGSIRI)1
จุตเิ ทพ โพธิปักษ์ (JUTITEP BHODTHIPUKS)1 กรกฏ สายแวว (KORAKOT SAIWAEW)1
บทคัดย่ อ
การศึกษาผลกระทบของวัสดุเพาะต่อการงอกของเมล็ดไม้กฤษณา ได้ดาํ เนิ นการที่เรื อนเพาะชํา
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ใช้วสั ดุเพาะทั้งหมด 11 ชนิ ด ได้แก่ หน้าดิน
ทรายละเอียด ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว หน้าดินผสมทรายละเอียด (อัตราส่ วน 1:1) หน้าดินผสมขี้เถ้าแกลบ
(อัตราส่ วน 1:1) หน้าดินผสมขุยมะพร้าว (อัตราส่ วน 1:1) ทรายละเอียดผสมขี้เถ้าแกลบ (อัตราส่ วน 1:1)
ทรายละเอียดผสมขุยมะพร้าว (อัตราส่ วน 1:1) ขี้เถ้าแกลบผสมขุยมะพร้าว (อัตราส่ วน 1:1) และหน้าดินผสม
ทรายละเอียดผสมขี้เถ้าแกลบผสมขุยมะพร้าว (อัตราส่ วน 1:1:1:1) วัสดุเพาะแต่ละชนิ ดมี 4 ซํ้า ภายหลังจาก
การเพาะเมล็ดไม้ บันทึกข้อมูลการงอกของเมล็ดไม้ทุกวันโดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบการงอกนาน 30 วัน
เมื่อสิ้ นสุ ดการงอกคํานวณหาเปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ดไม้ท้ งั หมด อัตราการงอกที่ 50% ของการงอกจริ ง
ค่าการงอก และดัชนี การงอกของเมล็ดไม้ ผลการศึกษาพบว่า เมล็ดไม้กฤษณาที่เพาะในวัสดุเพาะทั้งสิ บเอ็ด
ชนิ ดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติของเปอร์ เซ็นต์การงอก ค่าการงอก ค่าดัชนี การงอก และ
อัตราการงอกที่ 50% ของการงอกจริ ง คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ แตกต่างกันของวัสดุ เพาะแสดง
ผลกระทบอย่างไม่ชดั เจนนักต่อการงอกของเมล็ดไม้กฤษณา แต่ความสามารถในการอุม้ นํ้าในปริ มาณที่นอ้ ย
มากของวัสดุ เพาะอาจมี ผลต่ อการงอกของเมล็ดไม้ ดังนั้นอาจสรุ ปได้ว่า วัสดุ เพาะทั้งสิ บเอ็ดชนิ ดไม่มี
ผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดไม้กฤษณา สามารถเลือกใช้วสั ดุเพาะชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจากสิ บเอ็ดชนิ ดสําหรับ
การเพาะเมล็ดไม้ชนิ ดนี้ ได้ อย่างไรก็ตามสมควรเลือกหน้าดินผสมขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าว และขี้เถ้าแกลบ
เป็ นวัสดุเพาะเมล็ดไม้กฤษณา

คําหลัก: ไม้กฤษณา วัสดุเพาะ การงอกของเมล็ดไม้

1

กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: cpiewluang@yahoo.com
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ABSTRACT
Effect of sowing media on germination of Aquilaria crassna Pierre seeds was investigated
under nursery conditions at Central Forest Seed Centre, Muak-lek, Saraburi. There were eleven sowing
media (treatments) with four replications. These treatments were top soil, fine sand, carbonized rice husk,
coconut husk, top soil mixed with fine sand (1:1), top soil mixed with carbonized rice husk (1:1), top soil
mixed with coconut husk (1:1), fine sand mixed with carbonized rice husk (1:1), fine sand mixed with
coconut husk (1:1), carbonized rice husk mixed with coconut husk (1:1) and top soil mixed with fine sand,
carbonized rice husk, and coconut husk (1:1:1:1). Seed germination was daily recorded after sowing for 30
days. Total seed germination percentage, values of germination rate (R50), germination value (GV) and
germination index (GI) were calculated. The results from this study revealed that total germination
percentage, R50, GV and GI of A.crassna seeds in the eleven media were non-significant different.
Moreover, different chemical and physical properties of these media did not clearly affect to seed
germination. Less water holding capacity of sowing medium, however, may affect to seed germination.
Therefore, it may be concluded that all these media did not affect to seed germination of the species. Each
medium can be selected for sowing seed of this species. It is recommended, if possible, to select top soil
mixed with coconut husk, coconut husk and carbonized rice husk as sowing media of A.crassna seeds.

Keywords: Aquilaria crassna Pierre, Sowing media, Seed germination
คํานํา
ไม้กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre) มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในประเทศเวียดนาม
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และไทย (ชมรมไม้กฤษณา (ไม้หอม) แห่ งประเทศไทย, 2548
และ Forest & Landscape Denmark, 2004) สําหรับประเทศไทย ตามธรรมชาติไม้ชนิ ดนี้ มกั ขึ้นปะปนกับพันธุ์
ไม้ชนิ ดอื่นๆ เช่น ไม้ยาง ยมหอม ยมหิ น หว้า ก่อเดือย และสี เสี ยดเทศ เป็ นต้น ในป่ าดิบชื้ นและป่ าดิบแล้ง
ทางภาคเหนือ (เชียงราย แพร่ และน่าน) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (นครราชสี มา บุรีรัมย์ และศรี สะเกษ) ภาค
กลาง (กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครนายก และปราจีนบุรี) และภาคตะวันออก (จันทบุรีและตราด) (กาญจนา,
2546 กองเกษตรสารนิเทศ, 2547 เฉลิมชัย, 2546 ชมรมไม้กฤษณา (ไม้หอม) แห่งประเทศไทย, 2548 สมภัตร
และจงรัก, 2547)
ไม้กฤษณาเป็ นของป่ าหวงห้ามที่มีค่าทางเศรษฐกิจชนิ ดหนึ่ งของประเทศ ทุกส่ วนของต้นกฤษณา
สามารถนํามาใช้เป็ นสมุนไพรเข้าเครื่ องยาได้ท้ งั แผนโบราณและแผนปั จจุบนั เปลือกใช้ทอกระสอบป่ าน
หมวก และกระเช้า เนื้อไม้ใช้ทาํ เครื่ องกลึง แกะสลัก คันธนู ธูป และหน้าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่นไม้ที่มีสี
นํ้าตาลหรื อดํานํามากลัน่ เพื่อให้ได้น้ าํ มันหอมระเหยซึ่ งมีราคาสู ง โดยนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํ้าหอม
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และเครื่ องสําอาง (กาญจนา, 2546 กรมป่ าไม้, 2546 กองเกษตรสารนิ เทศ, 2547 ชมรมไม้กฤษณา (ไม้หอม) แห่ ง
ประเทศไทย, 2548)
สื บเนื่ องจากการลักลอบตัดฟั นซึ่ งเกิ ดจากสาเหตุที่แก่นของไม้กฤษณามีมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู ง
มาก ทําให้จาํ นวนแม่ไม้ของไม้ชนิ ดนี้ ในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติในประเทศไทยลดลง และอาจส่ งผลให้ไม้
กฤษณาสู ญพันธุ์ไปจากแหล่งพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติได้ (กรมป่ าไม้, 2546 กองเกษตรสารนิ เทศ, 2547) ดังนั้น
จึงควรส่ งเสริ มให้มีการปลูกไม้ชนิ ดนี้ นอกพื้นที่ป่าธรรมชาติ เพื่อใช้เป็ นแหล่งผลิตเมล็ดไม้และเนื้ อไม้ และ
เป็ นแหล่งพันธุกรรมไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
การขยายพันธุ์ไม้กฤษณากระทําได้ท้ งั การขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศ ด้วยการเพาะเมล็ดไม้และหรื อ
การขุดกล้าไม้ป่ามาชํา และการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ ด้วยการปั กชํา การตอนกิ่ง และการเพาะเลี้ยง
เนื้ อเยื่อ แต่การขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดเป็ นวิธีที่นิยมมากที่สุดสําหรับไม้ชนิ ดนี้ (กรมป่ าไม้, 2546 สรายุทธ, 2538
และ Forest & Landscape Denmark, 2004) ดังนั้นกระบวนการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดไม้
เช่น การคัดเลือกแหล่งเมล็ดไม้ การเก็บเมล็ดไม้ การคัดแยกเมล็ดไม้ การปฏิบตั ิต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะ และการ
เลือกใช้วสั ดุเพาะเมล็ดไม้ จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อการงอกของเมล็ดไม้
การเลือกใช้วสั ดุเพาะเมล็ดไม้นบั เป็ นกระบวนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยส่ งเสริ มหรื อ
ไปยับยั้งการงอกของเมล็ดไม้ เนื่ องจากวัสดุเพาะเมล็ดไม้แต่ละชนิ ดมีปัจจัยต่างๆ ที่มีความจําเป็ นสําหรับการ
งอกของเมล็ดไม้ ได้แก่ ความชื้ น อุณหภูมิ ออกซิ เจน และแสงสว่าง (จวงจันทร์ , 2529 ประนอม, 2549)
ปริ มาณความชื้นและออกซิ เจนเป็ นสองปัจจัยที่เมล็ดต้องการใช้สาํ หรับการเริ่ มต้นการงอก โดยนํ้าทําให้เปลือก
หุม้ เมล็ดอ่อนนุ่มช่วยให้ออกซิ เจนผ่านเข้าสู่เมล็ดไม้ได้ง่ายขึ้น และอุณหภูมิเป็ นปั จจัยที่เมล็ดต้องการใช้สาํ หรับ
กระบวนการงอก ดังนั้นวัสดุเพาะแต่ละชนิดจึงมีความเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดไม้แต่ละชนิ ดแตกต่างกัน
หรื ออาจกล่าวได้วา่ วัสดุเพาะที่เหมาะสมแก่เมล็ดไม้ชนิดหนึ่งๆ ควรเป็ นวัสดุที่มีความสามารถในการอุม้ นํ้าและ
มีความโปร่ งที่ พอเพี ยงสําหรั บปลดปล่อยความชื้ นและออกซิ เจนในปริ มาณที่ เพี ยงพอ รวมทั้งมี อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมต่อความต้องการของเมล็ดไม้ที่จะใช้สาํ หรับการงอก
วัสดุเพาะที่ถูกนํามาใช้ในการเพาะเมล็ดไม้ส่วนใหญ่เป็ นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ทราย
ทรายผสมแกลบ ดินร่ วนปนทราย ดินผสมทราย ดินผสมแกลบเผา และดินผสมขุยมะพร้าว เป็ นต้น (ส่ วน
เพาะชํากล้าไม้, 2539) นักวิชาการหลายๆ ท่านได้ทาํ การศึกษาวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดไม้ชนิ ด
ต่างๆ ในเรื อนเพาะชํา ซึ่ งผลของการศึกษาปรากฏว่า ขุยมะพร้าวโรยบนทรายหรื อทรายอย่างเดียวเป็ นวัสดุเพาะ
ที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดไม้พะยูง (ศุภชัยและประพันธ์, 2534) ทรายกลบด้วยขี้เถ้าแกลบเป็ นวัสดุเพาะที่
เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดไม้กระถินเทพา (สุ คนธ์และบุญชุบ, 2531) ขี้เถ้าแกลบเป็ นวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อ
การเพาะเมล็ดหวายโป่ งและหวายกําพวน (ชนาธิ ปและสุ ทศั น์, 2543) วัสดุเพาะที่มีแกลบเผาเป็ นส่ วนผสม
ได้แก่ ดิน:แกลบเผา (1:1) ทราย:แกลบเผา (1:1) และขุยมะพร้าว:แกลบเผา (1:1) เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ด
มะค่าแต้ และวัสดุเพาะทุกชนิดที่ใช้ในการศึกษาเหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดพะยูงและประดู่ (ณรงค์, 2548) แต่
วัสดุเพาะที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเมล็ดไม้กฤษณายังไม่มีการศึกษาแต่อย่างใด เพียงแต่ระบุว่าเพาะเมล็ดไม้
ชนิ ดนี้ ในดินร่ วนปนทราย (เฉลิมชัย, 2547) ดินกลบด้วยดินทราย (กาญจนา, 2546) ดินร่ วนกลบด้วยทราย
หรื อทรายอย่างเดี ยว (ดี พร้อม, 2537) แล ดิ นหรื อทราย (Forest & Landscape Denmark, 2004) เท่านั้น
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ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาวัสดุเพาะที่เหมาะสมสําหรับเพาะเมล็ดไม้กฤษณา ศึกษา
ความแตกต่างของวัสดุเพาะแต่ละชนิดที่มีผลต่อการงอก และเพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้กบั พันธุ์ไม้
ชนิดอื่นๆ ที่มีลกั ษณะและโครงสร้างของเมล็ดไม้คล้ายคลึงกับเมล็ดไม้ชนิดนี้
วิธีการศึกษา
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการที่ เรื อนเพาะชําของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี โดยเตรี ยมวัสดุเพาะที่ใช้ในการศึกษาจํานวน 11 ชนิด (treatment) ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หน้าดิน
ทรายละเอียด
ขี้เถ้าแกลบ
ขุยมะพร้าว
หน้าดินผสมทรายละเอียด (อัตราส่ วน 1:1)
หน้าดินผสมขี้เถ้าแกลบ (อัตราส่ วน 1:1)
หน้าดินผสมขุยมะพร้าว (อัตราส่ วน 1:1)
ทรายละเอียดผสมขี้เถ้าแกลบ (อัตราส่ วน 1:1)
ทรายละเอียดผสมขุยมะพร้าว (อัตราส่ วน 1:1)
ขี้เถ้าแกลบผสมขุยมะพร้าว (อัตราส่ วน 1:1)
หน้าดินผสมทรายละเอียดผสมขี้เถ้าแกลบผสมขุยมะพร้าว (อัตราส่ วน 1:1:1:1)

บรรจุ วสั ดุ เพาะแต่ ละชนิ ดลงในตะกร้ าพลาสติ กซึ่ งมี ช่องสําหรั บระบายนํ้าและอากาศทั้งหกด้า น
ดําเนิ นการราดวัสดุเพาะด้วยยาฆ่าเชื้ อรา (Benlate) ก่อนการเพาะ เพื่อกําจัดเชื้ อราตามธรรมชาติที่อาจมีอยู่ใน
วัสดุเพาะให้หมดไปก่อน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุเพาะแต่ละชนิดได้แสดงไว้ในตารางที่ 1
เก็บผลไม้กฤษณามาจากสวนป่ าในท้องที่จงั หวัดตราด แยกเมล็ดไม้ออกจากผลด้วยการใช้มือบีบ
เปลือกผลไม้ตรงส่ วนก้นให้เปลือกของผลแยกออกจากกัน เนื่ องจากเมล็ดไม้กฤษณาเป็ นเมล็ดไม้ที่ไม่มีการงัน
ดังนั้นเมล็ดไม้จึงไม่จาํ เป็ นต้องผ่านการปฏิ บตั ิ ต่อเมล็ดก่ อนเพาะด้วยวิธีการใดๆ (Forest & Landscape
Denmark, 2004) ก่อนดําเนินการทดสอบการงอก
นําเมล็ดไม้กฤษณาที่กาํ จัดรกออกจากเมล็ดแล้วชุดละ 25 เมล็ด จํานวน 4 ซํ้า (replication) เพาะ
ลงในวัสดุเพาะแต่ละชนิ ดที่ เตรี ยมไว้ดว้ ยการใช้ไม้ปลายแหลมที่ มีขนาดความกว้างประมาณความกว้างของ
เมล็ดไม้กดลงไปในวัสดุเพาะให้มีความลึกเพียงพอ หยอดเมล็ดทีละเมล็ดลงในแต่ละหลุมที่ทาํ ขึ้นและให้เมล็ด
จมอยูเ่ สมอผิวหน้าวัสดุเพาะแล้วกลบเมล็ดด้วยวัสดุเพาะบางๆ ราดวัสดุเพาะด้วยยาฆ่าเชื้ อรา (Benlate) อีกครั้ง
หนึ่ งหลังการเพาะเมล็ดไม้แล้วเสร็ จเพื่อป้ องกันการเกิดเชื้ อรา วางกระบะเพาะบนโต๊ะภายในโรงเรื อนเตรี ยม
วัสดุเพาะชํากล้าไม้และคลุมกระบะเพาะทั้งหมดด้วยตาข่ายพรางแสงเพื่อป้ องกันสัตว์ลงไปรบกวนเมล็ดไม้
ตรวจเช็คความชื้ นของวัสดุเพาะแต่ละชนิ ดเช้าและเย็น ดําเนิ นการพ่นนํ้าถ้าผิวหน้าของวัสดุเพาะแห้งเพื่อให้
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เมล็ดไม้ได้รับความชื้ นเพียงพอสําหรับการงอก และพ่นยาฆ่าเชื้ อรา (Benlate) ลงในวัสดุเพาะแต่ละชนิ ดสอง
สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง เพื่อป้ องกันการเกิดเชื้อรา
ตารางที่ 1

คุณสมบัติทางการภาพและเคมีของวัสดุพาะชํา 11 ชนิด
Sowing media

pH

1. Top soil
2. Fine sand
3. Carbonized rice husk
4. Coconut husk
5. Top Soil+Fine Sand (1:1)
6. Top Soil+Carbonized rice husk (1:1)
7. Top Soil+Coconut husk (1:1)
8. Fine Sand+Carbonized rice husk (1:1)
9. Fine Sand+Coconut husk (1:1)
10. Carbonized rice husk+Coconut husk (1:1)
11. Top Soil+Fine Sand+Carbonized rice husk
+Coconut husk (1:1:1:1)

7.81
7.20
8.23
6.43
8.01
7.43
7.47
7.79
6.76
7.32
7.27

Bulk density
(gm./cm.3)
0.87
1.16
0.44
0.33
1.08
0.77
0.71
0.93
0.75
0.42
0.92

Water holding
capacity (%ww)
56.53
26.81
216.68
355.27
41.95
86.14
81.53
46.64
74.24
307.00
78.66

เก็บข้อมูลการงอกทุกวันหลังการเพาะ โดยนับเมล็ดที่โผล่พน้ วัสดุเพาะและสามารถเจริ ญเติบโต
เป็ นต้นกล้าไม้ได้เท่านั้นจึงนับว่าเป็ นเมล็ดที่งอก (ชนะและคณะ ,2548) และใช้ระยะเวลาในการทดสอบการ
งอกนาน 30 วัน เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองนําข้อมูลการงอกไปคํานวณหาเปอร์ เซ็นต์การงอกทั้งหมด (total seed
germination ค่าร้อยละของเมล็ดที่งอกทั้งหมด) อัตราการงอกที่ 50% ของการงอกจริ ง (R50 จํานวนวันที่เมล็ด
งอกได้ 50% ของการงอกทั้งหมด) ค่าการงอกของเมล็ด [Germination Value หรื อ GV ค่าผสมผสานของ
เปอร์ เซ็นต์การงอกทั้งหมด (total seed germination) และความเร็ วในการงอก (speed of germination)] และค่า
ดัชนี การงอก (germination Index หรื อ GI ค่าของผลบวกของความเร็ วในการงอกในแต่ละวันภายหลังการ
เพาะเมล็ดไม้จนถึงวันสิ้ นสุ ดการทดลอง) โดยใช้สมการของ Czabator (1962) สําหรับคํานวณหาค่าการงอก
ของเมล็ด ดังนี้
ค่าการงอก = ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกต่อวันในวันสุ ดท้าย x ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกต่อวันที่มีค่าสูงสุ ด
และใช้สมการของจวงจันทร์ (2529) สําหรับคํานวณหาค่าดัชนีการงอก ดังนี้
ค่าดัชนีการงอก =

ผลบวกของ (จํานวนต้นกล้าที่งอกในแต่ละวัน)
จํานวนวันหลังการเพาะ
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ความแตกต่างระหว่างวัสดุเพาะทางด้านเปอร์ เซ็นต์การงอก อัตราการงอกที่ 50% ของการงอก
จริ ง ค่ าการงอกของเมล็ด และดัชนี การงอก คํานวณโดยใช้โปรแกรมคํานวณของ Microsoft excel ใน
Microsoft Window XP
ผลการศึกษา
1. เปอร์ เซ็นต์ การงอก
ในวัสดุเพาะทั้งสิ บเอ็ดชนิ ดเมล็ดไม้กฤษณาเริ่ มต้นงอกพร้อมกันภายหลังจากการเพาะนาน
15 วัน และการเพิ่มพูนขึ้นของการงอกมีทิศทางที่คล้ายคลึงกัน (ภาพที่ 1) รวมทั้งการงอกมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ โดยหน้าดิ นผสมขุยมะพร้าวเป็ นวัสดุเพาะที่ ทาํ ให้เมล็ดไม้มีการงอกมากที่ สุด
(90%) ขณะที่ทรายละเอียดทําให้เมล็ดไม้มีการงอกน้อยที่สุด (66%) (ตารางที่ 2)
2. อัตราการงอกที่ 50% ของการงอกจริง
อัตราการงอกที่ 50% ของการงอกจริ งของเมล็ดไม้กฤษณาในวัสดุเพาะทั้งสิ บเอ็ดชนิ ดมีความ
แตกต่ างกันอย่างไม่ มีนัยสําคัญทางสถิ ติ โดยขี้ เถ้าแกลบผสมขุยมะพร้ าวเป็ นวัสดุ เพาะที่ ทาํ ให้เมล็ดไม้ใช้
ระยะเวลาในการงอกให้ได้ 50% ของการงอกทั้งหมดเร็ วที่สุด (20.4 วัน) ขณะที่ทรายละเอียดผสมขี้เถ้าแกลบ
ทําให้เมล็ดไม้ใช้ระยะเวลาในการงอกให้ได้ 50% ของการงอกทั้งหมดช้าที่สุด (22.8 วัน) (ตารางที่ 2)

100

Top soil
Carbonized rice husk
Top soil+Fine sand
Top soil+Coconut husk
Fine sand+Coconut husk
Top soil+Fine sand+Carbonized rice husk+Coconut husk

Fine sand
Coconut husk
Top soil+Carbonized rice husk
Fine sand+Carbonized rice husk
Carbonized rice husk+Coconut husk

90
Cumulative Germination (%)
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0
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Number of day s after seed sowing (day s)

ภาพที่ 1

การงอกสะสมของเมล็ดไม้กฤษณา (Aquilaria crassna) ที่เพาะในวัสดุเพาะชําชนิดต่างๆ
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ตารางที่ 2

เปอร์เซ็นต์การงอก อัตราการงอกที่ 50% ของการงอกจริ ง (R50) ค่าดัชนีการงอก (GI) และ
ค่าการงอก (GV) ของเมล็ดไม้กฤษณา (Aquilaria crassna) ที่เพาะในวัสดุเพาะชํา 11 ชนิด
Sowing media

1. Top soil
2. Fine sand
3. Carbonized rice husk
4. Coconut husk
5. Top soil+ Fine sand (1:1)
6. Top soil+Carbonized rice husk (1:1)
7. Top soil+Coconut husk (1:1)
8. Fine sand+Carbonized rice husk (1:1)
9. Fine sand+Coconut husk (1:1)
10. Carbonized rice husk+Coconut husk (1:1)
11. Top soil+Fine sand+Carbonized rice husk
+Coconut husk (1:1:1:1)
Overall Mean
ns = Non significant.

germination ns
(%)
83.00
66.00
87.00
89.00
80.00
79.00
90.00
79.00
87.00
81.00
83.00

R50 ns
(Days)
22.75
21.59
20.53
20.65
20.95
20.58
21.06
22.77
22.16
20.44
21.85

GI ns

GV ns

0.95
0.77
1.03
1.09
1.02
0.95
1.05
0.89
0.98
0.95
0.93

7.96
5.29
8.91
9.44
7.59
7.75
9.36
7.32
8.89
7.86
7.95

82.18

21.39

0.96

8.03

3. ค่ าการงอก
ค่ าการงอกของเมล็ดไม้กฤษณาในวัสดุ เพาะทั้งสิ บเอ็ดชนิ ดมี ความแตกต่ างกันอย่างไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยขุยมะพร้าวเป็ นวัสดุเพาะที่ทาํ ให้เมล็ดไม้มีค่าการงอกของเมล็ดสู งที่สุด (9.4) ขณะที่
ทรายละเอียดทําให้เมล็ดไม้มีค่าการงอกของเมล็ดตํ่าที่สุด (5.29) (ตารางที่ 2)
4. ดัชนีการงอก
ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดไม้กฤษณาในวัสดุเพาะทั้งสิ บเอ็ดชนิ ดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยขุยมะพร้าวเป็ นวัสดุเพาะที่ ทาํ ให้เมล็ดไม้มีค่าดัชนี การงอกสู งที่ สุด (1.1) ขณะที่
ทรายละเอียดทําให้เมล็ดไม้มีค่าดัชนีการงอกตํ่าที่สุด (0.8) (ตารางที่ 2)
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติของเปอร์ เซ็นต์การงอก อัตราการงอกที่ 50% ของ
การงอกจริ ง ค่าการงอก และดัชนี การงอกของเมล็ดไม้กฤษณาในวัสดุเพาะทั้ง 11 ชนิ ดเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง
(ตารางทื่ 2) ผลการทดลองเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า วัสดุเพาะทุกชนิ ดช่วยส่ งเสริ มการงอกของเมล็ดไม้กฤษณา
ได้ดีพอๆ กัน หรื ออาจกล่าวได้ว่า เมล็ดไม้ชนิ ดนี้ สามารถตอบสนองหรื อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่ภายในวัสดุเพาะแต่ละชนิ ดซึ่ งมีความจําเป็ นต่อการงอกของเมล็ดไม้ได้ดีและไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ ง
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คล้ายคลึงกับผลการทดสอบการงอกของเมล็ดหวายกําพวนในวัสดุเพาะ 6 ชนิ ด ได้แก่ ทราย ขุยมะพร้าว
ขี้เลื้อย ขี้เถ้าแกลบ ทรายผสมขี้เถ้าแกลบ และดินผสมทรายผสมขี้เถ้าแกลบ (ชนาธิ ปและสุ ทศั น์, 2543) และ
เมล็ดพะยูงและประดู่ในวัสดุเพาะ 10 ชนิ ด ได้แก่ ดินร่ วน ทราย แกลบเผา ขุยมะพร้าว ดินผสมทราย ดิน
ผสมแกลบเผา ดินผสมขุย มะพร้ า ว ทรายผสมแกลบเผา ทรายผสมขุย มะพร้ า ว และแกลบเผาผสมขุย
มะพร้ า ว (ณรงค์, 2548) ที่ พบว่าการงอกของเมล็ดไม้แต่ละชนิ ดในวัสดุเพาะข้างต้นไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (6.43-8.23) ความหนาแน่ น (0.33-1.16 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)
และความสามารถในการอุม้ นํ้า (26.81-355.27% โดยนํ้าหนัก) ที่ แตกต่างกันของวัสดุเพาะทั้งสิ บเอ็ดชนิ ด
ทําให้การงอกของเมล็ดไม้กฤษณามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1 และ 2) แสดงให้
เห็นว่าคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุเพาะที่สามารถตรวจวัดได้ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบต่อการงอกของ
เมล็ดไม้กฤษณา แต่ ความสามารถในการอุม้ นํ้าในปริ มาณที่ น้อยมากดังเช่ น ทรายละเอี ยด (26.81% โดย
นํ้าหนัก) ซึ่ งเป็ นวัสดุเพาะที่ มีความสามารถในการอุม้ นํ้าน้อยมากและมีการระบายนํ้าที่ รวดเร็ ว อาจทําให้มี
ปริ มาณความชื้นไม่เพียงพอสําหรับการงอกของเมล็ดไม้ ศุภชัยและประพันธ์ (2534) กล่าวว่าปริ มาณนํ้าที่นอ้ ย
เกิ นไปทําให้เมล็ดไม้งอกได้ไม่ดี และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ สมควรและประเชิ ญ (2531) ที่ พบว่า
ธรรมชาติของต้นกฤษณาจะพบมากและขึ้นได้ดีในป่ าดิบชื้ นซึ่ งมีความชื้ นสู งเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าวัสดุ
เพาะชนิดใดชนิดหนึ่งจากสิ บเอ็ดชนิ ดที่นาํ มาใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปใช้สาํ หรับการเพาะเมล็ด
ไม้กฤษณาได้ แต่ถา้ เป็ นไปได้ควรเลือกวัสดุเพาะที่มีความสามารถในการอุม้ นํ้ามากกว่าทรายละเอียด
วัสดุเพาะที่ เหมาะสมสําหรับการเพาะเมล็ดไม้ชนิ ดหนึ่ งๆ ควรเป็ นวัสดุที่ช่วยเสริ มปั จจัยด้าน
ต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการงอกให้แก่เมล็ดไม้ที่มีคุณภาพดีได้แสดงศักยภาพในการงอกสู งสุ ด เพื่อให้ได้กล้าไม้ใน
ปริ มาณมากและใช้ระยะเวลาในการเตรี ย มกล้า ไม้น้อย ตัวชี้ วดั ที่ ใช้ในการพิ จารณาเลื อกใช้วสั ดุ เพาะที่
เหมาะสมร่ วมกับเปอร์เซ็นต์การงอกซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั หลักประกอบด้วยความเร็ วในการงอก ได้แก่ อัตราการงอก
ที่ 50% ของการงอกจริ ง (R50) และดัชนี การงอก (GI) และค่าการงอก (GV) โดย ค่า R50 ต้องมีค่าน้อยที่สุด
ส่ วน GI และ GV ต้องมีค่ามากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุเพาะชนิ ดอื่นๆ ผลของการศึกษาครั้งนี้ พบว่า หน้า
ดินผสมขุยมะพร้าวเป็ นวัสดุเพาะที่ทาํ ให้เมล็ดไม้มีการงอกมากที่สุด (90%) ขี้เถ้าแกลบผสมขุยมะพร้าวเป็ นวัสดุ
เพาะที่ทาํ ให้เมล็ดไม้ใช้ระยะเวลาในการงอกให้ได้ 50% ของการงอกทั้งหมดเร็ วที่สุด (20.4 วัน) และขุย
มะพร้าวเป็ นวัสดุเพาะที่ทาํ ให้เมล็ดไม้มีค่าการงอกและค่าดัชนี การงอกสู งที่สุด คือ 9.4 และ 1.1 ตามลําดับ แต่
ทรายละเอี ยดผสมขี้ เถ้าแกลบทําให้เมล็ดไม้ใช้ระยะเวลาในการงอกให้ได้ 50% ของการงอกทั้งหมดช้าที่ สุ ด
(22.8 วัน) และทรายละเอียดทําให้เมล็ดไม้มีเปอร์ เซ็นต์การงอก ค่าการงอก และค่าดัชนี การงอกของเมล็ดไม้นอ้ ย
และตํ่าที่สุด คือ 66% 5.29 และ 0.77 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ผลการทดสอบชี้ ให้เห็นว่าไม่มีวสั ดุเพาะชนิ ดใดที่
ทําให้เมล็ดไม้มีเปอร์ เซ็นต์การงอก ค่าการงอก และค่าดัชนี การงอกมากที่สุด รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการงอกให้
ได้ 50% ของการงอกทั้งหมดเร็ วที่สุดในคราวเดียวกัน แต่อาจกล่าวได้ว่าหน้าดินผสมขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าว
และขี้ เถ้าแกลบ เป็ นวัสดุเพาะที่ เหมาะสมสําหรับการเพาะเมล็ดไม้กฤษณา เพราะทําให้เมล็ดไม้ชนิ ดนี้ มี
เปอร์ เซ็นต์การงอก ค่าการงอก และค่าดัชนี การงอกมากกว่า รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการงอกให้ได้ 50% ของ
การงอกทั้งหมดเร็ วกว่าวัสดุเพาะชนิ ดอื่นๆ ตลอดจนวัสดุเพาะทั้งสามชนิ ดนี้ มีค่าตัวชี้ วดั ทั้งสี่ ดีกว่าค่าเฉลี่ย
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ทั้งหมด (overall mean) (ตารางที่ 2) ขณะที่ทรายละเอียดเป็ นวัสดุเพาะที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเพาะเมล็ดไม้
กฤษณา เพราะทําให้เมล็ดไม้มีเปอร์ เซ็นต์การงอก ค่าการงอก และค่าดัชนี การงอกตํ่าที่สุด รวมทั้งใช้ระยะเวลา
ในการงอกให้ได้ 50% ของการงอกทั้งหมดมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมด (ภาพที่ 1 และตารางที่ 2)
สรุ ปผล
เมล็ดไม้กฤษณาที่เพาะในวัสดุเพาะทั้งสิ บเอ็ดชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ของเปอร์ เซ็นต์การงอก ค่าการงอก ค่าดัชนี การงอก และอัตราการงอกที่ 50% ของการงอกจริ ง อีกทั้ง
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ แตกต่างกันของวัสดุเพาะแสดงผลกระทบไม่ยิ่งยวดต่อการงอกของเมล็ดไม้
กฤษณา แต่ความสามารถในการอุม้ นํ้าในปริ มาณที่นอ้ ยมากของวัสดุเพาะอาจมีผลต่อการงอกของเมล็ดไม้
ดังนั้นอาจสรุ ปได้ว่าวัสดุ เพาะทั้งสิ บเอ็ดชนิ ดไม่มีผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดไม้กฤษณา โดยสามารถ
เลือกใช้วสั ดุเพาะชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจากสิ บเอ็ดชนิ ดสําหรับการเพาะเมล็ดไม้ชนิ ดนี้ ได้ อย่างไรก็ตามควรเลือก
หน้าดินผสมขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าว และขี้เถ้าแกลบ เป็ นวัสดุเพาะเมล็ดไม้กฤษณา แต่ไม่ควรเลือกใช้ทราย
ละเอียดเป็ นวัสดุเพาะเมล็ดไม้ชนิดนี้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณสมยศ กิจค้า ข้าราชการบํานาญ (อดีตนักวิชาการป่ าไม้ 8ว) คุณวิเชี ยร สุ มนั ตกุล
หัวหน้ากลุ่มวิจยั การจัดการและพัฒนาป่ าอนุ รักษ์ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช และคุณบัณฑิต
โพธิ์ น้อย หัวหน้างานวิจยั และจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั กรมป่ าไม้ ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําและ
แก้ไขตรวจทานรายงานทางวิชาการฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น และคุณณัฎฐากร เสมสันทัด ที่ช่วยเหลือ
ในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพเบื้องต้นของวัสดุเพาะ รวมทั้งคุณนุสรณ์ ศรี ม่วง ลูกจ้างประจํา
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ที่ช่วยเหลือในการเตรี ยมวัสดุเพาะ เพาะเมล็ดไม้ ดูแลกระบะ
เพาะ และเก็บข้อมูล
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การทดลองปลูกไม้ หอมแก่ นจันทน์ (Santalum album Linn.)
THE EXPERIMENT TO Santalum Album LINN.
นายพรศักดิ์ มีแก้ว (PORNSAK MEEKAEW)1
บทคัดย่ อ
การทดลองปลูกไม้หอมแก่นจันทน์ ที่สถานีวนวัฒนวิจยั ประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พบว่า วิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะคือ การแช่น้ าํ ไว้ 24 ชัว่ โมง วัสดุเพาะที่ให้เปอร์ เซ็นต์การงอก
ของเมล็ดดีที่สุดคือ ขุยมะพร้าว มีอตั ราการงอก 66% การเจริ ญเติบโต เมื่ออายุ 10 ปี พบว่า มีการเจริ ญเติบโต
ทางความสู งเฉลี่ย 6.68 ม. และการเจริ ญเติ บโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกเฉลี่ย 12.25 ซม. จากการศึ กษา
นํ้าหนักสดโดยเลือกต้นที่มีขนาดความโต 3.5 ซม. 9.4 ซม. และ 15.3 ซม. โดยแยกชัง่ ระหว่าง ใบ กิ่ง และลําต้น
พบว่า ที่ขนาดความโต 3.5 ซม. นํ้าหนักของใบเท่ากับ 1.8 กก. นํ้าหนักกิ่งเท่ากับ 2.2 กก. นํ้าหนักลําต้นเท่ากับ
3.6 กก. ที่ขนาดความโต 9.4 ซม. นํ้าหนักใบเท่ากับ 15 กก. นํ้าหนักกิ่งเท่ากับ 28 กก. นํ้าหนักลําต้นเท่ากับ 28.8
กก. และที่ขนาดความโต 15.3 ซม. นํ้าหนักใบเท่ากับ 16.6 กก. นํ้าหนักกิ่งเท่ากับ 47.9 กก. และนํ้าหนักลําต้น
เท่ากับ 71.4 กก. เมื่อปลูกร่ วมกับพืชชนิ ดต่างๆ พบว่า ชนิ ดพืชที่ สามารถปลูกร่ วมกับไม้หอมแก่นจันทน์และ
มีผลต่อการเจริ ญเติบโตดีที่สุดคือ ผักเป็ ดแดง

คําหลัก: การทดลองปลูก ไม้หอมแก่นจันทน์
ABSTRACT
The experiment of Santalum album Linn. was carried out at Prachuabkhirikhan Silviculture
Research Station, Prachuabkhirikhan province. The results showed that the highest germination rate (66%)
could be obtained from soaked seeds with water for 24 hrs, while the best media for seed germination was
coconut husk. The growth of 10 year old S. album showed 6.68 m. in height and 12.25 cm. in diameter
(DBH). Three sizes of DBH (3.5 cm., 9.4 cm., and 15.3 cm.) were used for the study of fresh weight. Total
fresh weight of leaves, branches, and stem of tree with 3.5 cm. DBH were 1.8 kg., 2.2 kg. and 3.6 kg.,
respectively. The tree with 9.4 cm. DBH had fresh weight 15.0 kg., 28 kg., and 28.8 kg., respectively. The

1
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tree with 15.3 cm. DBH had total fresh weight 16.6 kg., 47.9 kg. and 71.4 kg., respectively. The best host
specie of S. album is Alternanthera sessilis.

Keywords: Experiment, Santalum album Linn.
คํานํา
ไม้หอมโดยทัว่ ไปมักเข้าใจว่าเป็ นไม้กฤษณา (Aquilaria crassna) ซึ่ งเป็ นที่นิยมปลูกกันอย่างมาก
และได้มีการศึ กษาวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ ของการทําให้เกิ ดกลิ่ นหอมในเนื้ อไม้ แต่ในที่ น้ ี จะนําเสนอไม้หอม
อีกชนิ ดหนึ่ งซึ่ งเป็ นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เนื้ อไม้มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ มีชื่อเรี ยกทัว่ ไปว่า Sandal Wood
หรื อไม้หอมอินเดีย มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ ว่า Santalum album ซึ่ งจะขอใช้ชื่อเรี ยกเป็ นภาษาไทยในที่น้ ี ว่า ไม้
หอมแก่นจันทน์ เพื่อมิให้เกิดความสับสนกับไม้หอมชนิดอื่นๆ
ไม้หอมแก่ นจันทน์ (Santalum album Linn.) อยู่ในวงศ์ SANTALACEAE เป็ นไม้ขนาดเล็ก
มี ประมาณ 29 ชนิ ด พบกระจายในประเทศอินโดนี เซี ย อินเดีย บางส่ วนของมาเลเซี ย ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์
และโพลีเซี ย เรื่ อยไปจนถึงหมู่เกาะฮาวายและชิลี ชนิดที่สาํ คัญที่สุดคือ Santalum album
โดยทัว่ ไป S. album เป็ นไม้ขนาดเล็กถึงปานกลาง มี ใบเขี ยวตลอดปี ไม่ผลัดใบ และจะ
เจริ ญเติ บโตได้ดีตอ้ งปลูกใกล้กบั ต้นไม้อื่น เพราะไม้ Sandal Wood ต้องอาศัยรากดูดอาหารจากรากของพืช
ที่ มนั ขึ้นอยู่ใกล้ มีกิ่งสี เขียว ใบเรี ยงตรงกันข้าม (opposite and decussate) ใบ เป็ นรู ปไข่แกมรู ปหอก (ovatelanceolate) มีเส้นใบเด่นชัดออกมาจากฐาน ดอก เป็ นแบบสมบูรณ์เพศ แตกแขนงหรื อช่อกระจะ เกิดที่ปลาย
ยอดหรื อซอกใบ ผล เป็ นผลสดแบบ drupe ค่อนข้างกลม อวบนํ้า มีเมล็ดเดียว เมล็ดแห้ง มีช้ นั mesocarp และ
endocarp ชัดเจน บางครั้งลําต้นสูงถึง 18 เมตร และเส้นรอบวงลําต้นโตถึง 2.4 เมตร ขึ้นได้ดีในระดับความสู ง
600-1,050 ม. แต่ก็สามารถเจริ ญเติ บโตได้เมื่อความสู งถึง 1,350 ม.และลงมาถึ งระดับความสู งเพียง 360 ม.
เหนือระดับนํ้าทะเล ระดับปริ มาณนํ้าฝนที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 600 - 1,600 มม. ต่อปี แต่เนื้ อไม้จะดีที่สุดที่ระดับ
ความสู ง 600-900 ม. ปริ มาณนํ้าฝน 850-1,350 มม.ต่อปี พื้นที่ที่พบลักษณะดินเป็ น sandy clay soil มีแคลเซี ยม
คาร์บอเนตสูง pH อยูร่ ะหว่าง 7.4-8.0
การใช้ประโยชน์ของไม้หอมแก่นจันทน์ในประเทศอินโดนี เซี ย จะใช้ผลผลิตจากแก่นไม้ กิ่งก้าน
และราก สามารถจําแนกตามวัตถุประสงค์การใช้เป็ น 3 ประเภท คือ ไม้เนื้อแข็ง ไม้หกั และราก ปัจจุบนั มีการ
พัฒนาการใช้โดยรวมเอาเรื่ องของคุณภาพมาไว้ดว้ ยคือ ประเภทคุณภาพคัด และคุณภาพคละ ไม้คุณภาพคัดใช้
สําหรับทําศิลปหัตถกรรม เช่น ไม้แกะสลัก พัด ปลอกปากกา และสร้อยลูกปั ด เป็ นต้น ส่ วนคุณภาพคละและ
ไม้ที่เหลือจากการทําศิลปหัตถกรรมใช้สกัดนํ้ามัน นํ้าหอม นํ้ามันทาผิว และยารักษาโรค เศษเหลือจากการ
ผลิตนํ้ามันจะอยู่ในลักษณะผงไม้ (ขี้เลื่อย) จะใช้ทาํ ธู ป ชาวชนบทในเกาะติ มอร์ ใช้ไม้หอมแก่นจันทน์ในการ
ทํานํ้าหอม ยารักษาโรค และใช้เปลือกไม้หอมแก่นจันทน์แทนหมาก
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กรมป่ าไม้ได้รับเมล็ดไม้หอมแก่นจันทน์มาจํานวนหนึ่ งประมาณ 850 กรัม จากประเทศอินโดนี เชี ย
โดยนายบุ ญชุ บ บุ ญทวี สมัย ดํา รงตํา แหน่ ง เป็ นผูอ้ าํ นวยการสํา นักวิ ช าการป่ าไม้ สถานี บ ํา รุ ง พัน ธุ์ ไ ม้ป่ า
ประจวบคีรีขนั ธ์ได้รับเมล็ดมาประมาณ 200 กรัม เพื่อทําการทดลองศึกษาเกี่ยวกับการเพาะชํากล้าไม้ หลังจาก
นั้นจึงนํากล้าไม้ลงปลูกในพื้นที่อาํ เภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งมีพ้ืนที่อยู่ใกล้ทะเล และมีสภาพดินเป็ น
ทรายจัด กล้าไม้ดงั กล่าวมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงและมีการเจริ ญเติบโตดีมาก ปั จจุบนั อายุได้ 10 ปี จากการ
ทดลองเจาะดูเนื้อไม้สงั เกตพบว่า เนื้อไม้มีความละเอียด มีแก่นสี เหลืองอ่อน และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
ไม้หอมแก่ นจันทน์เป็ นไม้ที่มีคุณค่ าทางเศรษฐกิ จสู งมาก ผลิ ตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากไม้หอมแก่ น
จันทน์ที่จงั หวัดนุสาเต็งกาตะวันออก ประเทศอินโดนี เซี ย ถือว่าเป็ นสิ นค้าที่นาํ รายได้เงินตราต่างประเทศเข้า
จังหวัดได้มากที่สุด ปั จจุบนั ปริ มาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องหอม และเครื่ องประทินผิวที่ผลิตมาจาก
ไม้จนั ทน์หอมสูงมาก โดยเฉพาะในกิจการเกี่ยวกับสปา ทําให้อุปสงค์ภายในประทศเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็ นแนวโน้ม
ที่ดีในการส่ งเสริ มให้เกษตรกรนําไปปลูกเพื่อเป็ นไม้ป่าเศรษฐกิจที่สาํ คัญต่อไปในอนาคต
วิธีการศึกษา
1. พืน้ ที่ทําการศึกษา
สถานี ว นวัฒ นประจวบคี รี ขั น ธ์ ต้ ั ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ต ํา บลอ่ า วน้ อ ย อํา เภอเมื อ ง จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ห่ างจากอําเภอเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 11°49/´N เส้นลองติจูด
ที่ 99° 50/´E ลักษณะพื้นที่เป็ นที่ราบชายทะเล มีความลาดชันประมาณ 10 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินชุดสัตหี บ
เกิดจากตะกอนที่ถูกพัดพามาทับถม ลักษณะเป็ นดินทราย บางแห่ งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเนื้ อดิน ดินลึก
แต่ไม่อุม้ นํ้า มีปริ มาณธาตุอาหารตํ่าถึงตํ่ามาก ดินค่อนข้างเป็ นกรด (pH ประมาณ 5.5-5.6 แต่ถา้ มีเปลือกหอย
ปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็ นด่าง) สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,000 มม./ปี จํานวนวันที่
ฝนตกเฉลี่ยประมาณ 114 วัน/ปี ความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศเฉลี่ย 76 เปอร์ เซ็นต์ อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 38°C
อุณหภูมิต่าํ สุ ดเฉลี่ย 17° C (พรศักดิ์, 2545)
สถานี วนวัฒนประจวบคี รีขนั ธ์ มีแปลงทดลองปลูกไม้ป่า และสถานี ฯ ย่อยตั้งอยู่ในท้องที่
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ข้ ึ นไปทางเหนื อ
ประมาณ 70 กิโลเมตร เป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถกู บุกรุ กทําไร่ ร้างมาก่อน มีความลาดชันประมาณ 3-25%
สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 30 เมตร อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 12° 05/ N เส้นลองจิจูด 99 ◌ํ45/ E
ลักษณะดิ นเป็ นดิ นชุ ด ท่ า ยาง ดิ นบนส่ วนใหญ่เ ป็ นดิ นร่ วนปนทราย (sandy loam) ส่ วนดิ นล่า งเป็ นดิ น
ร่ วนเหนี ยว (clay loam) ปนเศษหิ นหรื อปนกรวดเป็ นดินตื้นมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ ดินมี
pH 5.0-7.0 ลักษณะภูมิอากาศ มี ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ ย 1,180 มิ ลลิ เ มตรต่ อปี อุณ หภูมิเ ฉลี่ ย รายปี 27.4 ◌ํC
(พรศักดิ์ , 2545)
2. การศึกษาคุณภาพของเมล็ด ศึกษาขนาดและนํ้าหนักของเมล็ด โดยการสุ่ มนับเมล็ดจํานวน
100 เมล็ด วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทุกเมล็ด แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย และหานํ้าหนักเมล็ด 1 กิโลกรัม แล้วนับ
จํานวนเมล็ด
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3. ทดสอบการงอกของเมล็ด
3.1 วัสดุเพาะ วัสดุที่ใช้ในการทดสอบคือ หน้าดิน ทราย และขุยมะพร้าว ใช้เมล็ดจํานวน
100 เมล็ดต่อวัสดุเพาะ ก่อนที่จะทําการเพาะเมล็ดนั้นนําเมล็ดไปแช่ น้ าํ (อุณหภูมิปกติ) 24 ชัว่ โมง แล้วจึงทํา
การเพาะเมล็ด บันทึกการงอกของเมล็ด
3.2 การปฏิบัติต่อเมล็ด โดยการปฏิ บตั ิ ต่อเมล็ด 3 วิธี คื อการแช่ น้ าํ ร้ อน แช่ น้ าํ (อุณหภูมิ
ปกติ) 24 ชัว่ โมง และไม่แช่น้ าํ (control) จากนั้นนําไปเพาะในกระบะทราย บันทึกการงอกของเมล็ด
3.3 การเจริ ญเติบโตของกล้ าไม้ วัดการเจริ ญเติ บโตของกล้าไม้หลังการย้ายชําทุก 30 วัน
(จํานวน 100 ต้น ) ตลอดระยะเวลา 1 ปี แล้วนําข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยการเจริ ญเติบโต
4. การปลูกกล้ าไม้ ร่วมกับ Host
ปลูกกล้าไม้จนั ทน์หอมร่ วมกับ host 11 ชนิ ด คือ ผักเป็ ดแดง พริ ก โคกกระสุ นเล็ก ถัว่ แดง
ถัว่ ลิสง จามจุรี แคบ้าน กระถินณรงค์ กระถินบ้าน ขี้เหล็ก และแปลงควบคุม (control) คือไม่มี host การปลูก
จะจัด กล้า ไม้หอมแก่ นจันทน์เ ป็ นชุ ดๆ ละ25 ต้น จํา นวน 11 ชุ ด ในแต่ ละชุ ดปลูกกล้าไม้หอมแก่ นจันทน์
ร่ วมกับ host แต่ละชนิด โดยชําพืชที่เป็ น host รอบๆ โคนต้นกล้าไม้หอมแก่นจันทน์ วัดข้อมูลการเจริ ญเติบโต
ทุกเดือนจนครบ 12 เดือน
5. การเจริญเติบโต
วัด ข้อ มูลการเจริ ญเติ บโตหลังการปลูกในเดื อนแรกพร้ อมทํา การปลูกซ่ อมกล้า ไม้ที่ต าย
หลังจากนั้นวัดการเจริ ญ เติ บ โตในเดื อนที่ 6 และวัดการเจริ ญเติ บโตในทุ กๆ 1 ปี โดยวัด การเจริ ญเติ บโต
ทางด้านความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก และเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้นจนอายุ 10 ปี
6. นํา้ หนักสด
นํา ข้อ มู ล การเจริ ญเติ บ โตของไม้ห อมแก่ น จัน ทน์ เ มื่ อ อายุ 10 ปี มาจัด ขนาดความโต
เป็ น 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ แล้วจึงคัดเลือกต้นไม้หอมแก่นจันทน์ในแปลงที่มีอายุ 10 ปี เป็ นตัวแทน
ไม้ท้ งั 3 ขนาด คื อ เล็ก กลาง และใหญ่ เมื่อตัดต้นแล้วแต่ละต้นตัดเป็ นท่อนๆ ละ 1 เมตร แยกลําต้น กิ่ง ใบ
แล้วชัง่ แต่ละส่ วนเพื่อหานํ้าหนักสดทั้งต้นของลําต้น กิ่ง ใบ จากนั้นนํามาคํานวณหานํ้าหนักสดของไม้ท้ งั ต้น
ผลการศึกษา
1. การศึกษาคุณภาพของเมล็ด
ผลไม้หอมแก่นจันทน์ เป็ นผลสด แบบ drupe ค่อนข้างกลม อวบนํ้า มีเมล็ดเดียว เมล็ดแห้ง
มีช้ นั mesocarp และ endocarp ชัดเจน มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเมล็ดเฉลี่ย 0.77 ซม. จํานวนประมาณ 5,340
เมล็ดต่อกิโลกรัม
2. การงอกของเมล็ด
การทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดไม้หอมแก่นจันทน์ โดยใช้วสั ดุเพาะ 3 ชนิด คือ
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หน้าดิ น ทราย และขุยมะพร้าว และการทดสอบการปฏิ บตั ิ ต่อเมล็ดก่อนเพาะ คื อ นําเมล็ดไปแช่ น้ าํ ร้อน
แช่ น้ าํ เย็น และไม่แช่น้ าํ ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่1 -2
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดในวัสดุเพาะชนิดต่างๆ และการปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะ
วันที่
1
3
10
20
30

หน้ าดิน
0
0
40
62
62

เปอร์ เซ็นต์ การงอก
วัสดุเพาะ
การปฏิบัตติ ่ อเมล็ดก่ อนเพาะ (เพาะในทราย)
ทราย
ขุยมะพร้ าว
แช่ นํ้าร้ อน
แช่ นํ้า(24 ชม.)
ไม่ แช่ นํ้า
0
0
0
0
2
0
0
30
24
16
38
62
44
52
38
62
64
46
64
56
64
66
46
66
56
หน้าดิน
ทราย
ขุยมะพร้าว

เปอร็เซ็นต์การงอกของเมล็ดในวัสดุเพาะที่ต่างกัน

เปอร์เซ็นต์การงอก
100
90
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10
0
0

ภาพที่ 1.
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วันที่

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดในวัสดุเพาะต่างชนิด
แช่นํ้าร้อน

การปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะ (เพาะในทราย)

เปอร์เซ็นต์การงอก

แช่นํ้า(24 ชม.)
ไม่แช่นํ้า

100
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ภาพที่ 2.
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วันที่

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดจากการปฏิบตั ิต่อเมล็ดก่อนเพาะด้วยวิธีต่างๆ
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วัสดุเพาะทั้ง 3 ชนิ ด ให้เปอร์ เซ็นต์การงอกไม่แตกต่างกันมากนัก วัสดุเพาะที่ให้เปอร์ เซ็นต์
การงอกสู งสุ ด คื อ ขุยมะพร้าว (66%) รองลงไปคื อ ทราย และหน้าดิ น ซึ่ งให้การงอกเป็ น 64 และ 62%
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงความเร็ วในการงอกพบว่า เมล็ดที่ เพาะในขุยมะพร้าวสามารถงอกได้รวดเร็ วกว่า
เมล็ดที่ เพาะในทรายและหน้าดิ น โดยใช้เวลาเพียง 10 วันเมล็ดที่ เพาะในขุยมะพร้าวให้เปอร์ เซ็นต์การงอก
สะสมสูงสุ ด ในขณะที่เมล็ดที่เพาะในทรายและหน้าดินใช้เวลาประมาณ 16 วัน
วิธีการปฏิ บตั ิ ต่อเมล็ดก่อนการเพาะให้เปอร์ เซ็นต์การงอกแตกต่างกัน การแช่ น้ าํ ธรรมดา
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ให้เปอร์ เซ็นต์การงอกดี ที่สุด (66%) รองลงไปคื อ การไม่แช่น้ าํ และการแช่ น้ าํ ร้อนให้
เปอร์ เซ็นต์การงอก 56 และ 46 ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาเริ่ มงอกหลังการเพาะประมาณ 3 วัน และระยะเวลา
สิ้ นสุ ดการงอกประมาณ 25 วัน และมีระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการย้ายชําประมาณ 3 อาทิตย์ จากวันที่เริ่ ม
งอก คือ เมื่อกล้ามีขนาดความสูงประมาณ 5 เซนติเมตร
3. การเจริญเติบโตของกล้ าไม้ เมือ่ ปลูกร่ วมกับไม้ ชนิดต่ างๆ
ไม้หอมแก่นจันทน์เป็ นไม้ที่ตอ้ งอาศัย host ในการเจริ ญเติบโต ซึ่ งจากการนําพืชชนิ ดต่างๆ
มาปลูกร่ วมกับกล้าไม้หอมแก่นจันทน์พบว่า พืชที่สามารถปลูกร่ วมกับไม้หอมแก่นจันทน์ได้ดีที่สุด คือ ผักเป็ ด
แดง ซึ่ งมีผลให้กล้าไม้ที่อายุ 12 เดือนมีความสูงเฉลี่ยถึง 63.6 เซนติเมตร รองลงไปคือ จามจุรี (50.0 เซนติเมตร)
โคกกระสุ น เล็ก (48.2 เซนติ เ มตร) พริ ก (45.6 เซนติ เ มตร) ถั่ว ลิ ส ง (33.5 เซนติ เ มตร) ถั่ว แดง (32.8
เซนติเมตร) กระถินบ้าน(29.8 เซนติเมตร) แคบ้าน (27.0 เซนติเมตร) ขี้เหล็ก (25.8 เซนติเมตร) และ control
ซึ่ งไม่มีการปลูกพื ชร่ วม (23.5 เซนติ เมตร) สํา หรั บพื ช ที่ ปลูกร่ วมกันแล้วให้การเจริ ญเติ บโตตํ่า ที่ สุด คื อ
กระถินณรงค์ (20.9 เซนติเมตร) ดังแสดงในภาพที่ 3
การเจริญเติบโตของกล้าไม้หอมแก่นจันทน์เมื่อปลูกร่วมกับไม้ชนิดต่างๆ
ความสูง (เซนติเมตร)

ผักเป็ดแดง

70

พริก

60

โคกกระสุนเล็ก

50

ถั่วแดง

40

ถั่วลิสง

30

จามจุรี

20

แคบ้าน

10

กระถินณรงค์
กระถินบ้าน

0
0

ภาพที่ 3.

1

2

3

4

5

6 7 8
อายุ (เดือน)

9

10

11

12

13

ขี้เหล็ก
control

การเจริ ญเติบโตของกล้าไม้หอมแก่นจันทน์เมื่อปลูกร่ วมกับไม้ชนิดต่างๆ

4. การเจริญเติบโตของกล้ าไม้ หลังการย้ ายชํา
หลังจากเมล็ดเริ่ มงอกแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ หรื อกล้าไม้เริ่ มแตกใบอ่อนจึงย้ายชําจากระบะ
เพาะเมล็ด ลงใส่ ในวัส ดุ เ พาะชํา ในถุงพลาสติ กขนาด 4x6 นิ้ ว โดยใช้ผ กั เป็ ดแดงปลูกร่ ว มเพื่ อเป็ น host
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จากการศึกษาพบว่า เมื่อย้ายชํากล้าไม้ในเดือนแรก กล้าไม้มีขนาดความสู งเท่ากับ 7.28 เซนติเมตร (ภาพที่ 4)
และเมื่อกล้าไม้อายุ 3 6 9 และ 12 เดือน การเจริ ญเติบโตทางความสู งเท่ากับ 12.71 21.87 30.70 และ 43.14
เซนติ เมตร ตามลําดับ กล้าไม้อายุ 9-12 เดื อน จะมีการเจริ ญเติ บโตทางความสู งประมาณ 30-45 เซนติ เมตร
ซึ่ งจะมีความเหมาะสมในการนําไปปลูก
การเจริญเติบโตของกล้าไม้หอมแก่นจันทน์หลังการย้ายชํา

ความสูง (ซม.)
50
40
30
20
10
0
0

ภาพที่ 4

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

13 อายุ (เดือน)

12

การเจริ ญเติบโตทางความสูงของกล้าไม้หอมแก่นจันทน์หลังย้ายชําในถุงขนาด 4x6 นิ้ว

5. การเจริญเติบโตของไม้ หอมแก่ นจันทน์ ในสวนป่ าที่อายุ 1–10 ปี
การทดลองปลูกไม้หอมแก่นจันทน์ในท้องที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์เมื่อปี พ.ศ. 2539 พบว่า
มีการเจริ ญเติบโตดี เปอร์เซ็นต์การรอดตายสู ง การเจริ ญเติบโตทั้งทางด้านความสู ง เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ
โคนต้น และเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางที่ ร ะดั บ อก ตั้ง แต่ 1-10 ปี พบว่ า ในปี แรกมี ค วามสู ง 89 เซนติ เ มตร
เส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น 1.32 เซนติเมตร ส่ วนในปี ที่ 5 พบว่า มีความสูง 4.9 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคน
ต้น 10.10 เซนติ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับความสู งเพียงอก 6.42 เซนติ เมตร และในปี ที่ 10 พบว่า
มีความสูง 6.68 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนต้น 13.45 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสู งเพียง
อก 9.47 เซนติเมตร(ภาพที่ 5)
ความสูง (ม.)

การเจริญเติบโตของไม้หอมแก่นจันทน์

เส้นผ่าศูนย์กลาง
โคนต้น (ซม.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ระดับอก (ซม.)

ความสูง (เมตร)
16

y = 5.8047Ln(x) + 0.4874

14

2

R = 0.9826

12

y = 4.518Ln(x) - 1.0082
R2 = 0.9712

10
8
6
y = 2.6959Ln(x) + 0.4182

4

2
R = 0.9818

2
0
0

ภาพที่ 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

อายุ (ปี)

การเจริ ญเติบโตของไม้หอมแก่นจันทน์ที่สถานีวนวัฒนวิจยั ประจวบคีรีขนั ธ์ จ. ประจวบคีรีขนั ธ์
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6. นํา้ หนักสด
การใช้ประโยชน์จากไม้หอมแก่นจันทน์จะใช้ในรู ปแบบของไม้สดคือ การกลัน่ นํ้ามันหอม
ระเหยซึ่ งได้จากไม้สด ไม้หอมแก่ นจันทน์เมื่ออายุ 10 ปี ที่ ปลูกในพื้นที่ จงั หวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ซึ่ งคัดเลือก
ตัวแทนต้นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มีขนาดความโต 3.5 ซม. 9.4 ซม. และ 15.3 ซม. ตามลําดับ มาศึกษา
นํ้าหนักสด โดยแยกชัง่ ระหว่าง ใบ กิ่ ง และลําต้น พบว่า ที่ ขนาดความโต 3.5 ซม. นํ้าหนักของใบเท่ากับ 1.8
กก.นํ้าหนักกิ่งเท่ากับ 2.2 กก. นํ้าหนักลําต้นเท่ากับ 3.6 กก. ที่ขนาดความโต 9.4 ซม. นํ้าหนักใบเท่ากับ 15 กก.
นํ้าหนักกิ่งเท่ากับ 28 กก. นํ้าหนักลําต้นเท่ากับ 28.8 กก. และที่ขนาดความโต 15.3 ซม. นํ้าหนักใบเท่ากับ 16.6
กก. นํ้าหนักกิ่งเท่ากับ 47.9 กก. และนํ้าหนักลําต้นเท่ากับ 71.4 กก. และเมื่อคิดนํ้าหนักสดทั้งต้นเฉลี่ยรวมได้
71.76 กิ โลกรั ม นํ้าหนักสดของลําต้น กิ่ ง และใบ มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 34.6 26.03 และ 11.13 กก. ตามลําดับ
(ตารางที่ 5)
โดยปกติการซื้ อขายไม้หอมแก่นจันทน์นิยมซื้ อขายเฉพาะเนื้ อไม้ซ่ึ งเป็ นนํ้าหนักสดของลําต้น
เพื่อใช้ในการแกะสลักจะมีราคาสู งมาก และรองลงมาคื อ กิ่ ง เมื่อแก่ก็จะมีกลิ่นหอมจะนําไปใช้ในการกลัน่
นํ้ามันหอมระเหย นอกจากนี้แล้วยังนิ ยมใช้ส่วนของรากอีกด้วย จากการสังเกตเบื้องต้นพบว่าไม้หอมแก่นจันทน์
อายุ 10 ปี ที่ปลูกในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจยั ประจวบคีรีขนั ธ์น้ นั เนื้ อไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ สามารถนํามากลัน่ เป็ น
นํ้าหอมได้ แต่ยงั ไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริ งจัง ซึ่ งในอนาคตจะได้มีการวางแผนการศึกษาวิจยั ในด้านของ
ความหอมและมีการใช้ประโยชน์อย่างรอบคอบ ตลอดจนความคุม้ ทุนให้มากขึ้นเพื่อจะได้นาํ มาเป็ นข้อมูลในการ
ส่ งเสริ มให้เอกชนผูส้ นใจและรักอาชี พการปลูกสร้างสวนป่ าเพื่อจะได้เป็ นไม้เศรษฐกิจทางเลือกอีกชนิ ดหนึ่ง
ตารางที่ 5 นํ้าหนักสดของไม้หอมแก่นจันทน์
ต้ นที่
1
2
3
เฉลี่ย

ขนาด
เส้ นผ่ าศู นย์ กลาง
ระดับอก (ซม.)
3.5
9.4
15.3
9.4

นํา้ หนักใบ
(กก.)

นํา้ หนักกิ่ง
(กก.)

นํา้ หนักต้ น
(กก.)

รวม
(กก.)

1.8
15
16.6
11.13

2.2
28
47.9
26.03

3.6
28.8
71.4
34.6

7.6
71.8
135.9
71.76

สรุ ปผล
การทดลองปลูกไม้หอมแก่นจันทน์ในท้องที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า เมล็ดไม้หอมแก่นจันทน์
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 0.77 เซนติเมตร จํานวนเมล็ดประมาณ 5,340 เมล็ดต่อกิโลกรัม จากการทดสอบ
วัสดุเพาะพบว่า วัสดุเพาะให้การงอกดี ที่สุด คื อ ขุยมะพร้าว (66%) รองลงมา คื อ ทราย (64%) และหน้า ดิ น
(62%) วิธีการปฏิ บตั ิ ต่อเมล็ดก่อนเพาะวิธีที่ดีที่สุดคื อการแช่ น้ าํ 24 ชัว่ โมง (66%) รองลงไป คื อ การไม่แช่
นํ้า (56%) และการแช่ น้ าํ ร้อน (46%) การศึ กษาการเจริ ญเติ บโตของกล้าไม้ในถุงเพาะชําพบว่า เมื่ออายุ 12
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เดื อ น กล้า ไม้มีค วามสู ง 43.14 เซนติ เ มตร และเมื่อทดลองปลูกกล้าไม้ร่วมกับ host ชนิ ด ต่างๆ ที่ อายุ 12
เดือน พบว่าการปลูกร่ วมกับผักเป็ ดแดงให้การเจริ ญเติบโตมากกว่า host ชนิดอื่นๆ (63.6 เซนติเมตร) รองลงมา
คื อ จามจุรี (50 เซนติ เ มตร) กระสุ น เล็ก (48.2 เซนติ เ มตร) พริ ก (45.6 เซนติ เ มตร) ถัว่ ลิส ง (33.5
เซนติ เ มตร) ถัว่ แดง (32.8 เซนติ เมตร) กระถิ นบ้าน (29.8 เซนติ เมตร) แคบ้าน (27.0 เซนติ เมตร) ขี้ เหล็ก
(25.8 เซนติ เ มตร) control (23.50 เซนติ เ มตร) และกระถิ นณรงค์ซ่ ึ งเมื่ อ ปลูกร่ วมแล้วไม้หอมแก่ นจันทน์
มีค่าการเจริ ญเติบโตตํ่าสุ ด (20.5 เซนติเมตร)
การเจริ ญเติ บโตของไม้หอมแก่นจันทน์เมื่ออายุ 10 ปี พบว่า มี ค่าการเจริ ญเติ บโตทางความสู ง
เฉลี่ย 6.68 เมตร การเจริ ญเติ บโตทางโคนต้น 13.45 เซนติ เมตร และการเจริ ญเติ บโตทางเส้นผ่าศูนย์กลาง
ระดับอก 9.47 เซนติเมตร และจากการคัดเลือกไม้ที่มีขนาดความโต 3 ขนาด คื อ ขนาดเล็ก (3.5 เซนติเมตร)
ขนาดกลาง (9.4 เซนติ เมตร) และขนาดใหญ่ (15.3 เซนติ เมตร) มาชัง่ เพื่อหานํ้าหนักสด พบว่า ต้นขนาดเล็ก
มีน้ าํ หนักรวม 7.6 กิโลกรัม (ใบ1.8 กิโลกรัม กิ่ง 2.2 กิโลกรัม ลําต้น 3.6 กิโลกรัม) ต้นขนาดกลาง มีน้ าํ หนักรวม
71.8 กิ โลกรัม (ใบ 15 กิ โลกรัม กิ่ ง 28 กิ โลกรัม ลําต้น 28.8 กิ โลกรัม) และต้นขนาดใหญ่ มีน้ าํ หนักรวม
135.9 กิโลกรัม (ใบ 16.6 กิโลกรัม กิ่ง 47.9 กิโลกรัม ลําต้น 71.4 กิโลกรัม)
ข้ อเสนอแนะ
ไม้หอมแก่นจันทน์เป็ นไม้ต่างถิ่นที่น่าสนใจ และน่าจะเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการส่ งเสริ มให้มีการ
ปลูกเป็ นไม้เศรษฐกิ จในอนาคต ซึ่ งไม้หอมแก่นจันทน์น้ ี เป็ นที่ รู้จกั กันมากว่า 4,000 ปี ในต่ างประเทศ คื อ
ประเทศอินเดีย และอินโดนีเซี ย มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้หอมแก่นจันทน์อย่างแพร่ หลายทั้งในด้านของนํ้ามัน
หอมระเหย ธูปหอม เครื่ องแกะสลักต่างๆ เรี ยกได้ว่าไม้หอมแก่นจันทน์สามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่ วน
นํ้ามันหอมระเหยที่ สกัดได้จากไม้หอมแก่นจันทน์เป็ นสารพวก Terpane alcohol ซึ่ งมีฤทธิ์ ในการกระตุ น้
ความรู ้สึกในการรับรู ้ความเข้าใจของตนเอง เป็ นสุ คนธบําบัดมีผลทางจิตวิทยาต่อการรับรู ้ความรู ้สึกที่แสดงออก
ด้วยตนเอง ได้แก่ การคลายเครี ยด ลดความวิตกกังวล การจัดการกับความรู ้สึกทําให้มีความกล้าที่จะแสดงออก
จะเห็นได้ว่า ไม้หอมแก่นจันทน์น้ นั เป็ นไม้เ ศรษฐกิ จชนิ ด ใหม่ที่น่า สนใจในการทดลองปลูก
หากได้ศึกษาวิจยั อย่างครบวงจรเพื่ อจะได้ทราบถึ งลักษณะดี และด้อยของไม้ชนิ ดนี้ และเพื่ อให้ไ ด้ข อ้ มูล
ที่ ถกู ต้องในการสนับสนุนให้เกษตรกร ภาคเอกชน และผูส้ นใจปลูกในเชิงการค้าต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
พรศักดิ์ มีแก้ว. 2545. รวมบทคัดย่อ ผลงานวิจยั และเอกสารเผยแพร่ ทางวนวัฒนวิทยาของสถานีบาํ รุ งพันธุ์ไม้
ป่ าประจวบคีรีขนั ธ์ สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์. ส่ วนวนวัฒนวิจยั
สํานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้
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กระบวนการปลูกไม้ กฤษณาในจังหวัดตราด

DOMESTICATION OF AGARWOOD IN TRAT PROVINCE
มณฑล จําเริญพฤกษ์ (MONTON JAMROENPRUCKSA) 1
0

บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่ อวิ เ คราะห์ กระบวนการปลูกไม้กฤษณาในจังหวัด ตราด ซึ่ ง
ประกอบด้วย แหล่งแม่ไม้กฤษณาและการกระจายพันธุ์ การผลิตกล้าไม้และการจําหน่าย รู ปแบบการปลูกไม้
กฤษณา อุตสาหกรรมไม้กฤษณาและรู ปแบบธุรกิจ ซึ่ งเป็ นเส้นทางของการพัฒนาไม้กฤษณาอย่างยัง่ ยืนในเชิ ง
เศรษฐกิจ โดยได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั ปี 2550
จากการศึ กษาพบว่า แหล่งที่ มาของแม่ไม้กฤษณามีอยู่ 2 แหล่ง คื อ จากพื้นที่ ป่าธรรมชาติ และ
ที่ ปลูกขึ้นอยู่ตามวัด โรงเรี ยน และในพื้นที่ สวน อย่างไรก็ดีมากกว่าครึ่ งหรื อร้อยละ 56 ของกล้าไม้ที่ผลิตได้
เมล็ดมาจากพื้นที่ป่าธรรมชาติ สําหรับแม่ไม้ในชุมชนร้อยละ 66 อยู่ในพื้นที่วดั แม่ไม้ส่วนใหญ่ถูกกระทําให้
เกิดแผลบนลําต้น สําหรับผูป้ ระกอบการเพาะชํากล้าไม้กฤษณามีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ส่ วนใหญ่ร้อยละ 51.1
ประกอบการในช่ วงปี 2546 เป็ นต้นมา กล้าไม้มีราคากล้าละ 3-12 บาท ขึ้ นอยู่กบั ขนาดและฤดูกาลที่ ขาย
การปลูกไม้กฤษณาส่ วนใหญ่เป็ นรู ปแบบการปลูกควบในสวนไม้ยางพาราและสวนผลไม้อื่นๆ มีปลูกเป็ น
แปลงชนิดเดียวล้วนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
สําหรับการผลิตนํ้ามันกฤษณาในท้องถิ่นนั้นพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมการกลัน่ นํ้ามันไม้กฤษณา
มี 2 แบบ คื อ แบบที่ ใช้ไม้ฟืนเป็ นเชื้ อเพลิง และแบบที่ ใช้แกสเป็ นเชื้ อเพลิง ซึ่ งไม่แตกต่างกันในแง่ของราคา
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เฉลี่ยในช่ วง 2,337-2,731 บาทต่อโตรา (12.5 ซี ซี) ใช้เวลาในการผลิตตั้งแต่เป็ นชิ้ นไม้
ถึงได้น้ าํ มันประมาณ 16-25 วัน ในปั จจุบนั ธุ รกิจเกี่ยวกับไม้กฤษณาเริ่ มพัฒนาในรู ปแบบการดําเนิ นการแบบ
ครบวงจร ที่รับซื้ อไม้ยืนต้น การกระตุน้ ให้เกิดนํ้ามันในเนื้อไม้ การกลัน่ และการตลาด ซึ่ งดําเนิ นการโดยเอกชน
รายใหญ่
การศึกษานี้ได้เสนอแนะให้มีการวิจยั ด้านการปรับปรุ งพันธุ์ไม้กฤษณา และการจัดการในรู ปแบบ
กลุ่มเกษตรกรเป็ นระบบครบวงจร โดยให้มีระบบการรับรองวัตถุดิบที่มาจากการปลูกด้วย

คําสํ าคัญ: ไม้กฤษณา การปลูกเลี้ยงไม้ป่า แม่ไม้ การผลิตกล้าไม้ ช่องทางการตลาด จังหวัดตราด
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ABSTRACT
The study purposes were to analyze the domestication process of Aquilaria crassna in Trat
province. It comprised source of mother trees and distribution, seedling production and distribution, planting
pattern, agarwood industry and business in which they were the pathway of sustainable development. It
collected data since 2001 until this year of 2007.
It was found that there were two main sources of mother trees, namely, from natural forest and
planted in various places such as temple, school and farm. However, about 56% of the seedlings came from
seeds of natural forest. About the domesticated trees, about 66% they were in temple. They were mostly
found injured. About agarwood nursery enterprise, they were increasing in number. Most of them, at about
51%, started their business in 2003. Price of seedlings were ranging from 3-12 baht depend on size and
planting season. In Trat, the trees were mostly domesticated by intercropping in rubber plantation and other
fruit plantations. Only a few were planted as monoculture.
About agarwood oil industry at the local, it found that there were two kinds of distillation
factory, namely, those using fuelwood as energy and those using gas as energy. In which, they were not
different in term of product’s price ranging averagely from 2,337-2,731 tora (12.5 c.c.). The duration of
production was about 16-25 days. About agarwood business nowadays, the large-scale private sector tend to
develop as integrated enterprises starting from buying standing trees, providing stem treatment to induce oil
production, distillation, and marketing.
The study recommended that research project on genetic conservation and improvement should
be promoted as well as integrated management system should be encouraged among farmer groups.
Products from plantation should also be certified.

Keywords: Aquilaria crassna, Tree domestication, Mother trees, Seedlings production, Marketing channel,
Trat province
คํานํา
ไม้กฤษณาเป็ นไม้เศรษฐกิ จชนิ ดหนึ่ งที่ ได้รับการส่ งเสริ มจากกรมป่ าไม้ จากข้อมูลของสํานัก
ส่ งเสริ มปลูกป่ า ส่ วนปลูกป่ าภาคเอกชน ได้สนับสนุ นการปลูกไม้กฤษณาทัว่ ประเทศในโครงการส่ งเสริ ม
เกษตรกรปลูกป่ าในช่วงปี พ.ศ. 2537-2545 เป็ นเนื้อที่ 1,343.82 ไร่ สําหรับในจังหวัดตราดได้รับการสนับสนุน
จากโครงการฯ ในช่ วงดังกล่าวเป็ นเนื้ อ ที่ 344 ไร่ ซึ่ งนับว่ามีจาํ นวนน้อยเมื่อเที ยบกับไม้ชนิ ดอื่นๆ ที่ ได้รับ
การส่ งเสริ ม อาทิ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้สะเดา ฯลฯ อย่า งไรก็ดี เ นื่ องจากกระแสด้า นธุ ร กิ จผลิ ต ภัณ ฑ์จาก
ไม้กฤษณาเพิ่มมากขึ้ น ทําให้เกษตรกรหันมาสนใจเพาะกล้าไม้ขาย และลงทุนปลูกในรู ปแบบต่างๆ มากขึ้ น
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อย่างรวดเร็ ว จึงคาดว่าขณะนี้ปริ มาณไม้กฤษณาที่ปลูกขึ้นจะมีมากกว่าปริ มาณที่มีอยู่ในป่ าธรรมชาติ ซึ่ งนับว่า
เป็ นสิ่ งที่น่ายินดี
สําหรั บกระบวนการปลูกเลี้ ยงไม้ป่า (tree domestication) Simon (1996) ได้อธิ บายว่าเป็ น
วิวฒั นาการของต้นไม้จากป่ าธรรมชาติ ในพื้นที่ ชุมชน ซึ่ งถูกปั จจัยเร่ งและชักนําโดยมนุ ษย์ เป็ นกระบวนการ
ขับเคลื่อนโดยเกษตรกร (farmer-driven process) หรื อกระบวนการขับเคลื่อนโดยการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสํารวจ และการรวบรวมพันธุ ์จากแหล่งธรรมชาติหรื อจากแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้ น
การประเมิน และการคัดเลือกชนิ ด (species) และสายพันธุ ์ (provenances) ที่ เหมาะสม การพัฒนาเทคนิ ค
การขยายพันธุ์ (propagation techniques) การเพิ่มจํานวน (multiplication) และการแจกจ่ายพันธุ์ (Roshetko, 1999)
การส่ งเสริ มกระบวนการปลูกเลี้ยงไม้ป่าชนิดต่างๆ ที่มีศกั ยภาพในเชิ งเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางจึงเป็ นหนทางหนึ่ ง
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพนอกเหนือจากรายได้ให้แก่ชุมชน
เอกสารฉบับนี้ เป็ นการศึ กษากระบวนการปลูกเลี้ ยงไม้กฤษณาในจังหวัดตราด ซึ่ งเป็ นจังหวัด
ที่เป็ นถิ่นกําเนิ ดของไม้กฤษณาของไทยและมีการปลูกไม้กฤษณากันอย่างกว้างขวาง นับว่าเป็ นตัวแทนที่ดี
แห่ งหนึ่งสําหรับการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงวิวฒั นาการและศักยภาพของไม้กฤษณาในการนํามาปลูกเป็ นอาชี พ
ที่ยงั่ ยืนของเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาการด้านการตลาด ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการขับเคลื่อนกระบวนการ
เพื่อการปรับปรุ งคุณภาพผลผลิตของไม้กฤษณาให้ดียิ่งขึ้น
วิธีการศึกษา
การศึกษากระบวนการปลูกเลี้ยงไม้กฤษณาได้ดาํ เนิ นการในท้องที่จงั หวัดตราด ใน 4 ประเด็นหลัก
ได้แก่ แหล่งพันธุ กรรม (แม่ไม้) การผลิตกล้าไม้และการจําหน่าย รู ปแบบการปลูกไม้กฤษณา อุตสาหกรรม
ไม้กฤษณาและรู ปแบบธุรกิจ
สํา หรับ วิธีการศึกษาได้ทาํ การสํา รวจแหล่งพันธุ กรรมแม่ไม้กฤษณาในพื้ นที่ลุ่มนํ้า ห้วยแร้งคลองพีด และท้องที่ อื่นๆ ซึ่ งอยู่ในจังหวัดตราดและจังหวัดข้างเคี ยง (จันทบุรี) โดยการสอบถามจากผูป้ ลูก
ต่อๆ กันไป ได้ทาํ การบันทึกประวัติและลักษณะแม่ไม้ที่สาํ รวจพบ เพื่อนํามาวิเคราะห์เส้นทางการกระจายพันธุ์
ทําการสํารวจแหล่งผลิตกล้าไม้ วิธีการจัดการและการจําหน่ วย ทําการสํารวจและศึ กษารู ปแบบการปลูก
ไม้กฤษณาของเกษตรกร ตรวจวัดการเจริ ญเติบโต วางแปลงทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของการนําไม้กฤษณา
ไปปลูกในสวนยางพารา ซึ่ งดําเนินการในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2546 ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2547 รวมถึงทําการสํารวจ
และรวบรวมข้อมูลการดําเนินอุตสาหกรรมและธุรกิจของไม้กฤษณาในท้องที่ศึกษา
ผลการศึกษา
1. แหล่ งผลิตเมล็ดไม้ กฤษณาและการกระจายพันธุ์
ชาวบ้า นในจัง หวัด ตราดได้นาํ เมล็ด ไม้กฤษณาจากป่ าธรรมชาติ มาปลูกในพื้ น ที่ ชุ มชน
เป็ นเวลาหลายสิ บปี แล้ว โดยนํามาจากป่ าบริ เวณเขาสอยดาว เขาสะบ้า จ.จันทบุรี และบริ เวณเขาบรรทัด จ.ตราด
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(ภาพที่ 1) จากการศึ กษาในปี พ.ศ. 2547 พบว่า ที่มาของเมล็ดไม้ที่ใช้เพาะชํากล้าไม้กฤษณาของจังหวัดตราด
มาจากแม่ไม้ในพื้นที่ชุมชนส่ วนหนึ่ง และได้มาจากป่ าธรรมชาติอีกส่ วนหนึ่ง ซึ่ งได้ประเมินว่ากล้าไม้ที่ผลิตได้
ในปี พ.ศ. 2544 จํานวน 267,300 กล้านั้น ร้อยละ 56 ได้เมล็ดพันธุ์มาจากป่ าธรรมชาติ ส่ วนที่ เหลือร้อยละ 44
ได้มาจากแม่ไม้ที่ปลูกในชุ มชน และจากการสํารวจแม่ไม้จาํ นวน 90 ต้นที่ข้ ึ นอยู่ในพื้นที่ต่างๆ 26 แห่ งพบว่า
อยู่ใ นพื้ น วัด ร้ อยละ 66.7 อยู่ในพื้ นที่ บ้า นเรื อ นร้ อยละ 13.3 อยู่ใ นพื้ นที่ ป่ าไม้ร้ อ ยละ 12.2 อยู่ใ นพื้ น ที่
เกษตรกรรมร้อยละ 4.4 และอยู่ในพื้นที่ โรงเรี ยนร้อยละ 3.4 จึ งอาจกล่าวได้ว่าวัดเป็ นสถานที่ สําคัญในการ
อนุรักษ์แม่ไม้กฤษณา

ภาพที่ 1

เส้นทางการกระจายพันธุ์ของไม้กฤษณาจากป่ าธรรมชาติสู่พ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดตราด

จากการศึกษาผูท้ ี่มีอาชี พเก็บหาเมล็ดไม้ซ่ ึ งเข้าไปเก็บในป่ าธรรมชาติเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ า
จากท้องถิ่นอื่น มีอยูร่ ้อยละ 31 ส่ วนผูท้ ี่เก็บหาเมล็ดไม้ที่เป็ นคนท้องถิ่นจะเก็บหาจากแม่ไม้ท้ งั ในป่ าธรรมชาติ
และในพื้นที่ชุมชนซึ่ งมีอยู่ร้อยละ 36.5 ส่ วนเจ้าของแม่ไม้ที่เก็บหาเมล็ดไปขายนั้นมีอยู่ร้อยละ 32.5 กล้าไม้
ที่ผลิตได้ท้ งั หมดจะถูกขายให้กบั ผูป้ ลูกในจังหวัดตราดร้อยละ 59.1 จังหวัดจันทบุรีร้อยละ 25.0 และจังหวัด
อื่นๆ อาทิ ลําปาง เชียงใหม่ และพังงา อีกร้อยละ 15.9
อย่างไรก็ดีการบํารุ งรักษาแม่ไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพดี นบั เป็ นประเด็นสําคัญที่ควรคํานึ ง จากการศึกษาแม่ไม้ท้ งั ในป่ าธรรมชาติ และในพื้นที่ ชุมชนพบว่า
แม่ไม้ส่วนใหญ่ได้รับความเสี ยหาย โดยบริ เวณลําต้นมักมีรอยแผลจากการถูกตัดฟั น ถากเนื้ อไม้ซ่ ึ งพบเห็นอยู่
ทัว่ ไป
จากการสํารวจพื้ นที่ ป่าที่ ย งั คงหลงเหลื ออยู่บริ เวณเขามะนาว จังหวัดตราด มี ไม้กฤษณา
หนาแน่ นประมาณ 0.8 ต้นต่ อ พื้ นที่ 1 เฮกแตร์ และตามเส้น ทางสํา รวจพบว่า มี ต น้ ไม้ที่ ถูก ตัด ถาก 1 ต้น
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ในทุ กๆ 4 ต้นที่พบ (Osoguchi, 2002) และในจํานวนแม่ไม้ที่สาํ รวจ 90 ต้น พบว่า ร้อยละ 67.1 ยังคงสภาพดี
ร้อยละ 25.6 ถูกตัดถากเปลือก และร้อยละ 7.3 ถูกล้มลง (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2

การกระจายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกและสุ ขภาพของแม่ไม้ที่ศึกษา

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้วา่ จํานวนแม่ไม้ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 30 เซนติเมตรมีจาํ นวนลดลง ทั้งนี้
เป็ นเพราะถูกตัดถากและตัดออกไปใช้ประโยชน์ สําหรับไม้ขนาดใหญ่ที่ยงั คงมีสุขภาพดี อยู่ควรได้รับการ
อนุรักษ์ ดูแลรักษา เพื่อการศึกษาทางด้านวิชาการ ซึ่ งจากขนาดสู งสุ ดที่พบคือตั้งแต่ 100 เซนติ เมตรขึ้นไปนั้น
แสดงว่าชุมชนในจังหวัดตราดได้สนใจการปลูกไม้กฤษณามากว่าร้อยปี แล้ว
2. การผลิตกล้ าไม้ และการจําหน่ าย
จากการสํารวจผูป้ ระกอบการเพาะชํากล้าไม้กฤษณาที่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ ในปี พ.ศ. 2548
พบว่า จํานวนผูเ้ พาะชําไม้กฤษณามีเพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 1) ในจํานวน 47 ราย มีเพียงร้อยละ 2.13 ที่ทาํ กิจการ
มาก่อนปี พ.ศ. 2540 และเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา ซึ่ งมีอยู่ถึงร้อยละ 51.06 ในจํานวนนี้
มีผทู ้ ี่สนใจอาชีพการเพาะชํากล้าไม้กฤษณาที่เพิ่งจะเข้ามาอยูใ่ นวงการคือมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี ถึงร้อยละ
87.23 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของอาชีพเพาะชํากล้าไม้กฤษณาอย่างรวดเร็ ว
สําหรับการจัดการการผลิตกล้าไม้น้ นั เกษตรกรมีประสบการณ์ไม่แตกต่างกันมากนัก ไม่ว่า
จะเป็ นการให้น้ าํ ในแต่ละวันอย่างเพียงพอ การให้ร่มเงาแก่กล้าไม้ซ่ ึ งอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 50-60 การใส่
ปุ๋ ยเคมีประมาณ 1-2 ครั้ง หรื อปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พียงครั้งเดียว สําหรับวัสดุเพาะชําที่ใช้เป็ นวัสดุที่หาได้โดยทัว่ ไป
ในท้องถิ่น เช่น ดินร่ วนซุยในพื้นที่ ทรายและขี้เถ้าไม้
สําหรับราคาของกล้าไม้ข้ ึนอยู่กบั ขนาดและฤดูกาล เช่น ในช่วงฤดูแล้ง กล้าไม้ที่มีขนาดสู ง
ประมาณ 25 เซนติ เ มตรจะมี ร าคา 3-5 บาท ส่ วนช่ วงฤดู การปลูก กล้า ไม้ที่มีข นาดความสู งประมาณ 40
เซนติเมตรจะมีราคาประมาณ 7-12 บาท ซึ่ งทํารายได้ที่ดีแก่เกษตรกร
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ตารางที่ 1 การเริ่ มกิจการเพาะชํากล้าไม้กฤษณาและประสบการณ์ในอาชี พของชุมชน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่
จ. ตราด
รายการ
1. ช่วงเวลาของการดําเนินกิจการเพาะชํากล้าไม้กฤษณา
• ก่อนปี พ.ศ. 2540
• ปี พ.ศ. 2540 – 2545
• ปี พ.ศ. 2546-ปั จจุบน
ั (พ.ศ. 2548)
รวม
2. ประสบการณ์
• น้อยกว่า 5
• 5 – 10
• มากกว่า 10
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

1
22
24
47

2.1
46.8
51.1
100.0

41
5
1
47

87.2
10.6
2.1
100.0

3. รู ปแบบการปลูกไม้ กฤษณา
จากการศึ กษาหมู่บา้ นต่างๆ 10 หมู่บา้ นในพื้นที่ ลุ่มนํ้าห้วยแร้ง-คลองพีด อ.เมือง อ.บ่อไร่
และอ. เขาสมิง จ.ตราด จํานวน 58 ราย โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interviews)
พบว่า ส่ วนใหญ่ร้อยละ 50 จะปลูกไม้กฤษณาควบในสวนยางพารา มีเพียงร้อยละ 10 ปลูกไม้กฤษณาเป็ น
สวนชนิ ดเดียวล้วน ส่ วนที่ เหลืออีกร้อยละ 40 ปลูกไม้กฤษณาควบกับสวนผลไม้ชนิ ดต่างๆ อาทิ สวนกล้วย
สวนกระท้อน สวนมะม่วงหิ มพานต์ สวนสับปะรด สวนบ้าน ฯลฯ
และจากการศึกษาพบว่า การปลูกไม้กฤษณาในระบบผสมผสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกควบ
ในพื้นที่สวนยางพารา ซึ่ งนอกจากจะไม่ทาํ ให้ผลผลิตของนํ้ายางพาราลดลงแล้ว ยังมีแนวโน้มว่านํ้ายางที่กรี ดได้
จากไม้ย างพาราในสวนที่ มีไ ม้กฤษณาปลูกควบด้วยนั้นมี ความชื้ นมากกว่า เนื่ องจากกฤษณาที่ ข้ ึ นอยู่ช่ว ย
ป้ องกันลมที่มาปะทะนัน่ เอง จากการศึกษาของ Osoguchi (2002) ผลผลิตนํ้ายางในสวนยางพาราอายุ 13 ปี ที่มี
ไม้กฤษณาปลูกควบและที่ ไม่มีไม้กฤษณาปลูกควบมีผลผลิตนํ้ายางเฉลี่ยเท่ากับ 159.2 และ 147 กรัมต่อต้น
ตามลําดับ
4. อุตสาหกรรมไม้ กฤษณาและรู ปแบบธุรกิจ
ในกระบวนการปลูกไม้กฤษณานั้นระบบการตลาด ธุ รกิ จ และอุต สาหกรรมไม้กฤษณา
นับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผลักดันให้เกษตรกรหันมาสนใจในการผลิตกล้าไม้จาํ หน่ายและปลูกในสวน ดังนั้น
ความยัง่ ยืนของระบบธุรกิจดังกล่าวจึงเป็ นตัวชี้วดั ความยัง่ ยืนของการปลูกไม้กฤษณาเช่นกัน
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4.1 โรงงานอุตสาหกรรมการกลัน่ นํ้ามันไม้ กฤษณา
จากการศึ กษาโรงงานอุตสาหกรรมการกลัน่ ไม้กฤษณาและผูป้ ระกอบธุ รกิ จในท้องที่
จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี จํานวน 6 โรงงาน (ดังแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบข้อมูลโรงงานกลัน่ นํ้ามันจากไม้กฤษณาที่สาํ รวจพบในพื้นที่ศึกษา
ลําดับ

ประเภท
โรงงาน

จํานวน
ชุดกลัน่

ประเภท
เชื้อเพลิง

ประสบ
การณ์
(ปี )

จํานวน
แรงงาน
(คน)

ทีม่ าของ
วัตถุดบิ

ราคาทีข่ ายได้ ต่อ
หนึ่งขวด (450cc.)
(บาท)

1

แบบใหม่

28

แก๊ส

7

3

Ca,

2

แบบใหม่

18

แก๊ส

8

2

Ca, La, ETh,
CTh

3

แบบดั้งเดิม

12

ฟื น

15

4

Ca, Eth

90,000-110,000

4

แบบดั้งเดิม

46

ฟื น

15

3

Ca

90,000-110,000

5

แบบใหม่

10

แก๊ส

17

1

Eth

75,000-80,000

6

แบบใหม่

12

แก๊ส

3

2

Ca, Eth

80,000-100,000

รวม

126

-

-

15

-

-

เฉลีย่

21

-

-

3

-

84,166-98,333

80,000-100,000
90,000

หมายเหตุ: Ca: Cambodia, La: Laos, ETh: Eastern Thailand, CTh: Central Thailand.

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าจากการสํารวจในปี พ.ศ 2544 โรงงานกลัน่ นํ้ามันจากไม้กฤษณา
ในพื้นที่ ศึกษามีรูปแบบที่ แตกต่างกัน แต่โรงกลัน่ นํ้ามันทั้งแบบเก่าซึ่ งใช้ไม้ฟืนเป็ นเชื้ อเพลิงและแบบใหม่
ซึ่ ง ใช้แก๊สเป็ นเชื้ อเพลิ งให้น้ าํ มันที่ มีคุณภาพไม่แตกต่ างกันนัก เมื่ อพิ จารณาจากราคา มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในช่ วง
84,166-98,333 บาทต่อขวด (450 ซี ซี) หรื อเท่ากับ 2,337.94 ถึง 2,731.47 บาทต่อโตรา (12.5 ซี ซี) สําหรับ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชาและลาวเป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากนั้นได้มาจาก
ภาคกลางและภาคตะวันออก
สําหรั บระยะเวลาที่ ใช้ ในการผลิ ตนํ้ามันกฤษณาของแต่ ละโรงงานที่ ศึกษาแสดงใน
ตารางที่ 3 โดยจะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยตั้งแต่การสับไม้เป็ นชิ้นๆ นําไปตากให้แห้ง แล้วนําไปบด
หมัก กลัน่ และกรอง ใช้เวลาประมาณ 16-25 วัน ซึ่ งแต่ละชุดกลัน่ จะทําการกลัน่ เพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น
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ตารางที่ 3

เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตนํ้ามันกฤษณาของแต่ละโรงงานที่ศึกษา

ลําดับ ประเภทโรงงาน

สั บ

ตากแห้ ง

บด

หมัก

กลัน่

กรอง

(กก./วัน)

(วัน)

(กก./วัน)

(ชุด/วัน)

(วัน)

(วัน)

1

แบบใหม่

150

2-3

100

5-7

5-8

1

2

แบบใหม่

60-80

2-3

150

5-12

7-10

1

3

แบบดั้งเดิม

150-170

2-3

100

5-10

5-10

1

4

แบบดั้งเดิม

140-150

2-3

100

5-10

5-10

1

5

แบบใหม่

130-150

2-3

80

5-7

7-10

1

6

แบบใหม่

125-150

2-3

70

5-7

5-10

1

100-155

2-3

100

5-10

6-9

1

เฉลีย่

4.2 รู ปแบบธุรกิจไม้ กฤษณา
ธุ รกิ จเกี่ ยวกับไม้กฤษณาในปั จจุ บนั มี หลายรู ปแบบ ซึ่ งยังเป็ นเรื่ องที่ น่าสนใจติ ดตาม
ศึกษาในประเด็นที่ เกี่ ยวกับความยัง่ ยืนของวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตอบแทนที่ จะได้รับจากการดําเนิ น
ธุรกิจนั้นมากเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกไม้กฤษณากันอย่างกว้างขวาง
จากการศึ กษาข้อมูลที่ ได้รับจากบริ ษทั แห่ งหนึ่ งที่ ประกอบธุ รกิ จไม้กฤษณาในจังหวัด
จันทบุรีพบว่า รู ปแบบธุ รกิจได้พฒั นาเป็ นแบบครบวงจรการผลิต ซึ่ งเริ่ มจากการเข้าไปซื้ อไม้ยืนต้นอายุต้ งั แต่
5 ปี ขึ้ นไปในราคาประมาณต้นละ 2,000 บาท โดยทําสัญญาให้เกษตรกรเป็ นผูด้ ูแลต้นไม้น้ นั เป็ นเวลา 2-3 ปี
ต่ อจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้ส่งบุ คลากรเข้าไป “ทําสาร” หรื อปฏิ บตั ิ กบั ต้นไม้โดยการเจาะลําต้นด้วยสว่า นและ
ใส่ สารเคมีที่ผลิตโดยบริ ษทั ฯ หรื อใช้ตะปูที่อาบสารเคมีตอกลงไปในลําต้น ซึ่ งจะใช้สารเคมีในอัตรา 1 ลิตร
ต่อต้น หรื อใช้ตะปูประมาณ 1.5 ลัง คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 750 บาท
สําหรับราคาสารเคมีทางบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ราคาไว้เท่ากับ 2,000 บาทต่อ 1 ลิตร และเมื่อได้
“ทําสาร” แล้วทางบริ ษทั ฯ ยังคงติดตามดูแลต้นไม้อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งเมื่อคิดเป็ นแรงงานในการจัดการกับต้นไม้
แล้วจะเท่ากับ 0.5 คนต่อวันต่อต้น
และเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะนําต้นไม้มาสับเพื่อแยกเนื้ อไม้ที่มีน้ าํ มันซึ่ งมีสีริ้วสี ดาํ แทรก
อยู่ในเนื้ อไม้ โดยเฉลี่ยแล้วต้นไม้ตน้ หนึ่ งจะให้ไม้ที่สามารถนําไปต้มได้ประมาณ 30 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่ งเมื่อ
นําไปบดและหมักแล้วสามารถนํา ไปต้มกลัน่ ได้ 3 หม้อต้ม สํา หรั บค่ า แรงที่ ใ ช้สับไม้ใ ห้ไ ด้ 30 กิ โ ลกรั ม
จะประมาณ 6,000 บาท ในหนึ่ งหม้อต้มหรื อชิ้นไม้ตม้ 10 กิโลกรัมสามารถกลัน่ นํ้ามันได้ 1 โตรา ซึ่ งสามารถ
ขายได้ในราคา 5,000 บาทต่อหนึ่ งโตรา สําหรับเนื้ อไม้ที่มีคุณภาพมีปริ มาณนํ้ามันอยู่สูงจะขายเป็ นผลิตภัณฑ์
ไม้จุดดม ซึ่ งมีราคาถึงกิโลกรัมละ 8,000 บาท
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จากการวิเคราะห์ผลกําไรจากการผลิตนํ้ามันไม้กฤษณาแล้วพบว่า ต้นไม้หนึ่ งต้นลงทุน
เป็ นเงินรวม 5,725 บาท จะได้รับผลตอบแทนเมื่อขายนํ้ามันได้เท่ากับ 15,024 บาท คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ เท่ากับ
9,299 บาทต่อต้น และถ้าหากสามารถผลิตไม้ที่มีคุณภาพเป็ นไม้จุดดมได้จะมีผลกําไรสุ ทธิ ถึงต้นละ 15,388
บาท ซึ่ งนับว่าเป็ นผลตอบแทนที่สูงมาก
สรุ ปผล
ไม้กฤษณาเป็ นไม้ที่มูลค่าสู ง ในอดี ตเป็ นวัตถุดิบที่ มาจากป่ าธรรมชาติ ในปั จจุ บนั มีเกษตรกร
สนใจปลูกไม้กฤษณามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยด้านการตลาดซึ่ งผลักดันมาจากภาคเอกชน จากข้อมูลของ
ภาคธุรกิจพบว่า ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการปลูกไม้ยืนต้นชนิ ดอื่น อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจากตัวเลข
จะเห็นผลกําไรที่ค่อนข้างมาก แต่ผลผลิตนํ้ามันที่เกิดขึ้ นจากไม้ที่ปลูกยังคงเป็ นสิ่ งที่น่าติดตามศึกษาต่อไป
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อเกษตรกรที่ปลูกไม้ชนิดนี้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการปลูกไม้กฤษณามีดงั ต่อไปนี้
1. แหล่งพันธุ กรรมของไม้กฤษณาในจังหวัดตราดมาจากป่ าธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่ งนํามาปลูก
ในชุมชนมีอยูจ่ าํ กัด และได้รับผลกระทบความเสี ยหายจากผูแ้ สวงหาผลประโยชน์ ควรกระตุน้ ให้เกิดการอนุรักษ์
2. ควรมีก ารศึ ก ษาด้า นพัน ธุ ศ าสตร์ ข องแม่ไ ม้ก ฤษณาอย่า งจริ ง จัง เพื่อ พัฒ นาสายพัน ธุ ์ท่ี
ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
3. กระบวนการปลู ก ไม้ก ฤษณาขับ เคลื่ อ นโดยนัก ธุ ร กิ จ รายใหญ่ ซึ่ งรั ฐ ควรเป็ นตัว กลาง
ประสานงานให้เกิ ดกลุ่มการส่ งเสริ มที่ มีความยุติธรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิ จที่ ยง่ั ยืนให้เกิ ดแก่ชุมชน และควร
ส่ งเสริ มระบบการปลูกเลี้ยงไม้กฤษณาแบบครบวงจร
4. เทคโนโลยีวนวัฒน์สาํ หรับการปลูกควบไม้กฤษณาควรได้รับการพัฒนาและส่ งเสริ มให้เป็ น
ระบบมากขึ้น
5. ควรจัดให้มีระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากไม้ในสวนไม้กฤษณาที่ปลูกขึ้น ตลอดจน
สายพันธุ์ไม้กฤษณาเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ประชาชน
คํานิยม
ขอขอบคุณ คุณณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ คุณภาณุ เมศ ธิ ติสมบัติ และคุณทาคึ โอโซกุชิ สําหรับความ
อนุเคราะห์ขอ้ มูลบางส่ วน
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การเจริญเติบโตและการรอดตายของพันธุ์ไม้ พนื้ เมืองบางชนิดภายหลัง
การปรับเปลีย่ นชนิดพันธุ์ไม้ ของสวนป่ ายูคาลิปตัส

GROWTH AND SURVIVAL OF SOME INDIGENOUS TREE SPECIES AFTER
TRANSFORMATION OF EUCALYPTUS PLANTATION
ทศพร วัชรางกูร (TOSPORN VACHARANGKURA)1
บทคัดย่ อ
การทดลองปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพสวนป่ ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส ดําเนิ นการ
ในพื้ นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งมี
สภาพดิ นเป็ นทราย ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ ยรายปี ตํ่า วางแปลงทดลองในสวนป่ ายูค าลิ ปตัสอายุ 15 ปี แผนการ
ทดลองแบบ Split Plot และสุ่ มตัวอย่างหน่วยทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 3 ซํ้า ทรี ทเมนต์
ของหน่วยทดลองหลัก คือ วิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บน (ไม้ยคู าลิปตัส) ประกอบด้วย การตัดหมด การตัดขยาย
ระยะ 50% ของพื้ นที่ หน้าตัด และไม่มีการตัดขยายระยะ (แปลงควบคุม) ทรี ทเมนต์ของหน่วยทดลองย่อย
คือ ชนิดพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง ประกอบด้วยพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง 9 ชนิ ด ได้แก่ มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) ประดู่
ป่ า (Pterocarpus macrocarpus) สาธรหรื อขะเจาะ (Milletia xylocarpa) แดง (Xylia xylocarpa) พฤกษ์
(Albizia lebbeck) ยางนา (Dipterocarpus alaus) ตะเคี ยนทอง (Hopea odorata) มะค่าแต้ (Sindora siamensis),
และหว้า (Syzygium cuminii) ในแปลงควบคุมและแปลงตัดขยายระยะปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองทั้ง 9 ชนิ ดภายใต้
ร่ มไม้ยคู าลิปตัส เปรี ยบเทียบกับการปลูกในแปลงตัดหมด ผลการศึกษาภายหลังการปลูกเป็ นเวลา 4 ปี พบว่า
อัตราการรอดตายของไม้ยางนา ตะเคี ยนทอง พฤกษ์ และหว้า ลดลงเป็ นลําดับตั้งแต่ปีแรกของการปลูก
และมีอตั ราการรอดตายตํ่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับชนิ ดพันธุ์ไม้อ่ืนที่นาํ มาปลูกทดลอง ความแตกต่างระหว่างชนิ ด
พันธุแ์ ละวิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนมีผลต่ออัตราการรอดตาย การเจริ ญเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลําต้นและความสูงของพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการ
กับไม้ช้ นั บนและชนิ ดพันธุ์มีไม่มีนยั สําคัญ นอกจากนี้ ผลการศึ กษาปั จจัยสิ่ งแวดล้อมพบว่า ปริ มาณความเข้ม
แสงสัมพัทธ์และปริ มาณความชื้ นในดินแปรผันกับวิธีการจัดการไม้ช้ นั บน การเพิ่มขึ้นของปริ มาณความเข้ม
แสงสัมพัทธ์และปริ มาณความชื้ นในดินมีผลทําให้การเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง
เพิ่มขึ้น
คําหลัก: พันธุ์ไม้พ้ืนเมือง ไม◌้ช้ นั บน การตัดขยายระยะ การปลูกใต้ร่ม
1

กลุ่มงานวนวัฒนวิจยั สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: vtosporn@gmail.com

ABSTRACT
Indigenous tree species trial for transformation of Eucalyptus plantation was conducted in the
area of Huay Sai Development of Study Centre undertaken through the initiative of His Majesty the King
located at Amphoe Cha-am Changwat Phetchaburi, where soil condition in this area was sandy and amount
of mean annual rainfall was low. The trail was arranged in split plot, completely randomized design with
three replicates. Main-plot treatment comprised of three overstory treatments, i.e., clearcutting; 50%
thinning based on stand basal area and no thinning (control). Sub-plot treatment was indigenous tree species
comprising 9 species, i.e. Afzelia xylocarpa, Pterocarpus macrocarpus, Milletia xylocarpa, Xylia
xylocarpa, Albizia lebbeck, Dipterocarpus alatus, Hopea odorata, Sindora siamensis and Syzygium cumini.
Both indigenous species were underplanted in control (no thinning) and thinning plots whereas typically out
planting was compared in clearcutting plot. The results revealed that four years after planting, survival rate
of D. alatus, H. odorata, A. lebbeck and S. cumini gradually decreased with time since the first year after
planting period and was low compared to the other indigenous species. Survival rate, stem diameter and
height growth of indigenous tree species showed significant difference among species and overstory. There
was no significant interaction between overstory treatment and species. Additional, the study of
environmental conditions found that the amount of relative light intensity and soil moisture content varied
with overstory treatment. The increase of light intensity and soil moisture content resulted in further
increased growth and survival rate of indigenous tree species.

Keywords: Indigenous tree species, Eucalyptus, Understory, Thinning, Underplanted
คํานํา
การปลูกไม้โตเร็ วซึ่ งเป็ นไม้ต่างถิ่ น เช่ น ไม้ยูคาลิ ปตัส กระถิ นณรงค์ กระถินเทพา สนทะเล
และสนประดิพทั ธ์ ในพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรมบริ เวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ มีวตั ถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อต้องการฟื้ นฟูสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เกิดป่ าในอนาคต
และสามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ได้อย่างอเนกประสงค์ ชนิ ดพันธุ์ไม้ดงั กล่าวมีศกั ยภาพสู งในการปลูกเพื่อเป็ น
ไม้เบิกนํา เนื่องจากเป็ นไม้ที่ปลูกแล้วมีอตั รารอดตายสูง มีการเจริ ญเติบโตดีพอสมควร และสามารถพัฒนาเป็ น
สวนป่ าปกคลุมพื้นที่ซ่ ึ งมีสภาพเสื่ อมโทรมได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ประมาณ 5-10 ปี นอกจากนี้ พนั ธุ์ไม้บาง
ชนิ ดสามารถตรึ งไนโตรเจนได้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดิ นได้เป็ นอย่างดี
สําหรับไม้ยคู าลิปตัสแม้วา่ ไม่ใช่ไม้ที่มีศกั ยภาพสูงในการปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมือนกับพันธุ์ไม้
ที่ สามารถตรึ งไนโตรเจนได้ แต่ไม้ชนิ ดนี้ มีความโดดเด่นกว่าไม้ชนิ ดอื่น โดยมีความสามารถเจริ ญเติ บโต
ในพื้นที่ที่ดินมีสภาพเสื่ อมโทรมและวิกฤติมาก เช่น ดินทราย พื้นที่ แห้งแล้งและมีความอุดมสมบูรณ์ของดิ น

ตํ่า ซึ่ งไม้ชนิ ดอื่นไม่สามารถเจริ ญเติ บโตได้ จึ งมีความจําเป็ นที่ ตอ้ งปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้ นที่ ลกั ษณะนี้ ให้
เป็ นไม้เบิกนําเพื่อเพิ่มอินทรี ยวัตถุและปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได้ในระดับหนึ่ ง ซึ่ งดีกว่าการปลูก
ไม้ชนิ ดอื่น หรื อปล่อยให้เป็ นพื้นที่เสื่ อมสภาพว่างเปล่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ นอกจากนี้ การปลูกไม้โตเร็ วต่าง
ถิ่นในพื้นที่เสื่ อมโทรมนอกจากมีวตั ถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อให้เป็ นไม้เบิกนําแล้ว ขณะเดียวกันก็คาํ นึ งถึงการใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้เหล่านี้ดว้ ยกล่าวคือ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรื อนของราษฎรในท้องถิ่น เช่น ใช้เป็ น
เชื้อเพลิง ได้แก่ ทําฟื นหรื อเผาถ่าน ใช้ทาํ ไม้ค้ าํ ยันหรื อเสารั้ว โรงเรื อนปศุสัตว์ ตลอดจนไม้ก่อสร้างขนาดเล็ก
และเครื่ องประดิษฐ์กรรมต่างๆ เป็ นต้น
วัต ถุประสงค์สุ ด ท้า ยในการฟื้ นฟูพ้ื นที่ ป่าเสื่ อ มโทรมบริ เ วณโครงการศูนย์ศึ กษาการพัฒ นา
ห้ว ยทรายคือ การปรับเปลี่ยนสวนป่ าซึ่ งประกอบด้วยพันธุ์ไม้เบิ กนําชนิ ดเดียวให้เป็ นสวนป่ าที่ ประกอบด้วย
พันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่ นหลากหลายชนิ ดเลี ยนแบบป่ าธรรมชาติ ด้ งั เดิ ม การตัดขยายระยะ (Thinning) สวนป่ าเพื่ อ
สนับสนุนพัฒนาการของไม้ช้ นั ล่างเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งในการเพิ่มความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ไม้ในหมู่
ไม้ (Curtis et. al., 2004) ความแตกต่างของอัตราการเจริ ญเติบโตของชนิ ดพันธุ ์ไม้ต่างๆ จะทําให้หมู่ไม้มี
หลายชั้นเรื อนยอด เป็ นการเพิ่มความหลากหลายทางโครงสร้ างของหมู่ไม้และความหลากหลายของชนิ ด
พันธุ์พืชและสัตว์ในพื้นที่ดว้ ย
การปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในสวนป่ าไม้เบิ กนําเดิ มให้มีความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ทาํ ให้สองวิธี
คือ โดยการสื บพันธุ์ตามธรรมชาติ (natural regeneration) และการนํากล้าไม้ไปปลูก (artificial regeneration)
วิธีก ารสื บ พัน ธุ ์ต ามธรรมชาติ น่า จะมีค่า ใช้จ่า ยในการปลูก บํา รุ งและการจัด การสวนป่ าตํ่า กว่า แต่ต อ้ งมี
แหล่งเมล็ดจากป่ าธรรมชาติบริ เวณใกล้เคียง และมีขอ้ เสี ยคือไม่สามารถกําหนดองค์ประกอบของชนิ ดพันธุ์ไม้
ได้ตามความต้องการ รวมถึ งการกระจายและความหนาแน่ นของชนิ ด พันธุ ์ไ ม้ใ นหมู่ไ ม้ไ ด้ ในกรณี พ้ื นที่
สวนป่ าไม้เบิ กนําของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ซึ่ งพื้นที่ ป่าธรรมชาติ ขา้ งเคี ยงถูกบุกรุ กทําลายจนไม่
เหลือสภาพป่ าดั้งเดิมแล้ว จึงใช้วิธีการตัดขยายระยะสวนป่ าไม้เบิกนําเพื่อลดการแก่งแย่งทางด้านเรื อนยอดและ
เรื อนรากต่อพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่นที่จะนําไปปลูกทดแทน ซึ่ งวิธีการปลูกนี้ จะเป็ นการเร่ งกระบวนการทดแทนของ
สังคมพืชให้ส้ นั ลงด้วย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึ กษาอัตราการรอดตายและการเจริ ญเติ บโตของพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่ น
ชนิ ด ต่ า งๆ ที่ นํา มาปลู กในพื้ นที่ ส วนป่ ายูค าลิ ป ตัส ในบริ เ วณพื้ นที่ ศู น ย์ศึ กษาการพัฒ นาห้ว ยทรายฯ โดย
เปรี ยบเทียบการปลูกพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่น 9 ชนิ ดภายหลังการตัดขยายระยะสวนป่ า การปลูกในพื้นที่สวนป่ าเดิม
ที่มีเปรี ยบเทียบกับการตัดหมด (clearcutting) และการปลูกในสวนป่ าที่ไม่มีการตัดขยายระยะ โดยทําการศึกษา
ในระยะเวลา 4 ปี ภายหลังการปลูกพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่น
วิธีการศึกษา
พืน้ ที่ทําการวิจยั
พื้นที่ ที่ทาํ การวิจยั คื อ พื้นที่ สวนป่ ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส อายุ 15 ปี (ปลูกปี พ.ศ. 2528) มี
ระยะปลูก (initial spacing) 2x4 เมตร หรื อ ความหนาแน่ น 200 ต้นต่อไร่ เป็ นพื้ น ที่ ข องโครงการศูน ย์

การศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู่ที่ตาํ บลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(12° 40′ 41″ N 99° 54′ 10″E ) เป็ นพื้ นที่ ค่อนข้างราบเรี ยบมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ย 30 เมตร
เนื้ อ ดินเป็ นดินทราย เกิด จากวัต ถุต น้ กํา เนิ ดพวกตะกอนลํานํ้า หรื อจากการสลายตัวผุพ งั ของหิ นเนื้ อหยาบ
ความลาดชันของพื้นที่นอ้ ยกว่า 2% ดินมีความสามารถในการอุม้ นํ้าตํ่า มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าํ
ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ประมาณ 4.5-5.5
พื้ นที่ อ ยู่ในจุ ด อับนํ้า ฝน ปริ มาณนํ้า ฝนรายปี เฉลี่ ย (ปี พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2549) 916 มม.ต่ อ ปี
ปริ มาณนํ้าฝนรายปี ตํ่าสุ ดในปี พ.ศ. 2545 มีค่าเพียง 583 มม. จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 103 วัน อุณหภูมิสูงสุ ด
เฉลี่ย 31.9°C อุณหภูมิต่าํ สุ ดเฉลี่ย 24.6°C อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดวัน 28.2°C ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.6%
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550)
การวางแผนการทดลอง
วางแปลงทดลองแบบ Split Plot with a Completely Randomized Design มี 3 ซํ้า หน่วยทดลอง
(main plot) มีขนาด 40x40 ตารางเมตร หรื อ 1 ไร่ ปั จจัยของหน่วยทดลอง มี 3 ปั จจัยคือ ตัดไม้ยคู าลิปตัส
ออกจากแปลงทั้งหมด (clearcutting) ตัดไม้ออก 50% ของพื้นที่หน้าตัด ( 50% based on basal area ) และไม่มี
การตัดขยายระยะ (แปลงควบคุม) (ภาพที่ 1a ) หน่ วยทดลองย่อย (subplot) คื อพื้ นที่ ที่ระหว่างแถวของต้น
ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส มีเนื้ อที่ 40x40 ตารางเมตร สิ่ งทดลองคือ ชนิ ดพันธุ์ (species) ประกอบด้วยพันธุ์ไม้
พื้นเมือง (indigenous species) คือ มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus)
สาธรหรื อขะเจาะ (Milletia xylocarpa) แดง (Xylia xylocarpa) พฤกษ์ (Albizia lebbeck) ยางนา
(Dipterocarpus alatus) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) มะค่าแต้ (Sindora siamensis) และหว้า (Syzygium cuminii)
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ภาพที่ 1 a แผนผังของแปลงทดลองการปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้ในแปลงปลูกป่ าเดิม

200 ม

การปลูกทดลอง
เมื่ อทําการตัดขยายระยะ และตัดหมดตามแผนงานวิจยั แล้ว เตรี ยมพื้ นที่ ระหว่า งแถวของต้น
ยูค าลิป ตัสโดยการไถพรวน เสร็ จแล้วทํา การปลูกพันธุ ์ไ ม้พื้ นเมือง 9 ชนิ ด ในแปลงทดลองแบบตัด หมด
ตัดขยายระยะ 50% และไม่มีการตัด (แปลงควบคุม) ตําแหน่งที่ปลูกคือ ตรงกึ่งกลางระยะห่ างระหว่างแถวของ
ต้นไม้ ทําการสุ่ มตัวอย่างเพื่อเลือกชนิ ดไม้ที่จะปลูกในแต่ละ Subplot ซึ่ งคือพื้นที่ระหว่างแถวของยูคาลิปตัส
คามาลดูเลนซิ ส และในแต่ละตําแหน่งตามความยาวของแถวปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองเป็ นกลุ่มๆ ละ 3 ต้น เป็ นรู ป
สามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะห่างระหว่างต้นไม้ที่ปลูกเท่ากับ 80 เซนติเมตร (ภาพที่ 1b) ในแต่ละแปลงทดลองย่อยมี
กล้าไม้รวมทั้งสิ้ น 60 ต้น ก่อนปลูกใส่ ปุ๋ยคอกลงในหลุมที่ปลูกเป็ นจํานวน 5 กก./ต้น ในสัปดาห์แรกหลังการ
ปลูกทําการถางวัชพื ชรอบโคนพรวนดิ น และใส่ ปุ๋ยเคมี 500 กรั ม/ต้น/ปี โดยใส่ ปีละ 2 ครั้ ง ครั้ งละเท่ าๆ กัน
ตอนต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน สัปดาห์แรกหลังการปลูกรดนํ้าต้นไม้ทุกวัน สัปดาห์ที่สองและสามรดนํ้า
ต้นไม้วนั เว้นวัน สัปดาห์ที่ 4-5 รดนํ้าสัปดาห์ละ 2 วันจนกล้าไม้ต้ งั ตัวได้ ในช่วงฤดูแล้งของปี แรกหลังจาก
การปลูกรดนํ้ากล้าไม้สปั ดาห์ละ 2 วัน
ชนิดพันธุ์ไม้
พันธุ์ไ ม้พ้ื นเมื องที่ นํามาปลูกทดลองเป็ นชนิ ดพันธุ์ ที่ พบขึ้ นอยู่ตามธรรมชาติ ในพื้ นที่ จังหวัด
เพชรบุ รี กล้า ไม้เ กื อ บทั้ง หมดได้จ ากการเพาะเมล็ด ที่ เ ก็ บ จากแม่ ไ ม้ใ นจัง หวัด เพชรบุ รี ยกเว้น กล้า ไม้
ตะเคียนทองที่ได้จากการเตรี ยมกล้าไม้ที่สถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช จังหวัดนครราชสี มา
พันธุ์ไม้ 6 ชนิ ดคือ มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus ) สาธร
หรื อขะเจาะ (Milletia xylocarpa) มะค่ าแต้ (Sindora siamensis) และพฤกษ์ (Albizia lebbeck) อยู่ในวงศ์
ไม้ป ระดู่ (Leguminosae) ประดู่ป่าและสาธรอยู่ในอนุ วงศ์ Papilionoideae มะค่ าโมงและมะค่ าแต้อยู่ในวงศ์
Caesalpinioideae แดงและพฤกษ์อยู่ในวงศ์ Mimosoideae (กรมป่ าไม้, 2526) พันธุ์ไม้ที่อยู่ในวงศ์ไม้ยาง
(Dipterocarpaceae) คือ ยางนา (Dipterocarpus alatus) และตะเคียนทอง (Hopea odorata) ส่ วนหว้า (Syzygium
cuminii) อยูใ่ นวงศ์ Myrtacea (เต็ม, 2544)
การเก็บข้ อมูล
เมื่อกล้าไม้อายุประมาณ 1 เดือนทําการสํารวจอัตราการรอดตายของกล้าไม้แต่ละชนิ ดที่ปลูกใน
แปลงทดลอง วัดการเจริ ญเติ บโตของกล้าไม้ที่ปลูกโดยการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ ระดับ 10 ซม.
เหนื อ พื้ นดิ น ความสู งทั้งหมดของกล้า ไม้ (วัดจากโคนลําต้นถึ งตาสุ ด ท้า ยที่ ย งั มี ชี วิ ต อยู่) ในการวัดการ
เจริ ญเติบโตของกล้าไม้ไม่วดั กล้าไม้สามกลุ่มแรกที่ อยู่หัวแปลงและท้ายแปลง ภายหลังการปลูกทดลองทําการ
สํารวจอัตราการรอดตายและการเจริ ญเติบโตของกล้าไม้ทุก 6 เดือน จนกล้าไม้มีอายุ 4 ปี
สัปดาห์แรกภายหลังจากการปลูกกล้าไม้เสร็ จ ทําการศึกษาความต้องการแสงสว่างของพันธุ์ไม้
แต่ละชนิ ด โดยการใช้ Lux meter (Minolta model T-IH) วัดปริ มาณความเข้มแสงในแปลงย่อย (subplot)
ทุกแปลงที่ทาํ การปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองชนิ ดต่างๆ ในเวลาเดียวกันวัดปริ มาณความเข้มแสงในที่ โล่งแจ้งเพื่อ
นํามาคํานวณความเข้มแสงสัมพัทธ์ และภายหลังการปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง 3 และ 4 ปี ทําการวัดปริ มาณ
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2 เมตร

4 เมตร

40 เมตร

รายชื่อชนิดพันธุ ์ไม้ที่จะนํามาปลูกภายใต้เรื อนยอด


= ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส



= ประดู่



= มะค่าโมง



= มะค่าแต้



= แดง



= สาธร



= ยางนา



= ตะเคียนทอง



= หว้า



= พฤกษ์

 0.8 เมตร

แต่ละตําแหน่งปลูกเป็ นรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ขนาดความยาวด้านละ 0.80 เมตร

ภาพที่ 1 b แผนผังการปลูกภายใต้เรื อนยอดพันธุ์ไม้เดิมภายหลังการตัดขยายระยะ

ความเข้มแสงในแปลงทดลองหลัก (main plot) เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์ในแปลงตัดหมด
แปลงตัดขยายระยะ และแปลงที่ไม่ตดั ขยายระยะ (แปลงควบคุม)
ศึ กษาความชื้ นของดิ นในแปลงทดลองตัดหมด แปลงตัดขยายระยะ และแปลงควบคุม โดย
วางแปลงตัวอย่างรู ปสามเหลี่ ยมด้านเท่ า ความยาวด้านละ 20 เมตร ในแปลงทดลองหลัก ตําแหน่ งที่ เก็บ
ตัวอย่า งดิ นคื อ มุมทั้งสามของสามเหลี่ยมด้านเท่า ในแต่ละแปลงทําการเก็บตัวอย่างดิ นที่ ระดับ 0-10 ซม.
10-20 ซม. และ 20-30 ซม. ชัง่ นํ้าหนักสดแล้วนําไปอบที่อุณหภูมิ 105°C เป็ นเวลาอย่างน้อย 72 ชัว่ โมง แล้ว
ชัง่ นํ้าหนัก คํานวณเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยนํ้าหนักของดิน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เปรี ยบเที ยบผลของวิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนและชนิ ดพันธุ ์ที่มีต่ออัตราการรอดตายและการ
เจริ ญ เติ บโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นและความสู งทั้งหมดของกล้าไม้พ้ืนเมือง 9 ชนิ ดที่ นาํ มาทดลอง
ปลูก โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ ต่างๆ
โดยวิธี Fisher’s LSD คํานวณหาค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์และปริ มาณความชื้ นของดิ นใน
แปลงทดลองหลัก และแปลงทดลองย่อ ยเพื่ อหาความสัมพัน ธ์ข องปริ มาณความเข้มแสงสัมพัท ธ์กบั การ
เจริ ญ เติ บ โตของกล้า ไม้ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณความเข้ม แสงสัม พัท ธ์แ ละปริ ม าณความชื้ น ของดิ น ใน
แปลงทดลองตัดหมด ตัดขยายระยะ และแปลงควบคุม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อม
ดังกล่าวในช่วงเวลาต่างๆ ภายหลังการปลูกกล้าไม้
ผลการทดลอง
การรอดตายของกล้ าไม้
ภายหลังการปลูก 1 ปี อัตราการรอดตายเฉลี่ยของไม้พ้ืนเมืองที่ ปลูกในแปลงที่ ไม่ตดั ขยายระยะ
อยู่ระหว่าง 54-100% กล้าไม้ยางนามีอตั ราการรอดตายตํ่าสุ ด กล้าไม้พฤกษ์และมะค่าแต้มีอตั ราการรอดตาย
สู งสุ ด อัตราการรอดตายเฉลี่ยของกล้าไม้ในแปลงที่ตดั ขยายระยะ 50% อยู่ระหว่าง 79.4-100% กล้าไม้เกือบ
ทุกชนิดมีอตั ราการรอดตายสูงกว่า 90% ยกเว้นยางนาที่มีอตั ราการรอดตาย 79.4% อัตราการรอดตายเฉลี่ยของ
กล้าไม้ในแปลงตัดหมดอยูร่ ะหว่าง 75.7-100% กล้าไม้ส่วนใหญ่มีอตั ราการรอดตายสู งเกือบถึง 100% ยกเว้น
ยางนาและหว้า ที่มีอตั รารอดตาย 75.7% และ 88.1% ตามลําดับ
ในปี ที่ 2 ภายหลังการปลูก ชนิ ดพันธุ์ไม้ที่มีอตั ราการรอดตายลดลงมาก โดยเฉพาะกล้าไม้ที่ปลูก
ในแปลงที่ ไม่ตดั ขยายระยะ ได้แก่ ยางนา หว้า ตะเคี ยนทอง และพฤกษ์ เมื่อปลูกกล้าไม้ครบสองปี กล้าไม้
ยางนาและหว้าที่ปลูกในแปลงที่ไม่ตดั ขยายระยะ และแปลงตัดขยายระยะตายหมด กล้าไม้ที่มีอตั ราการรอด
ตายเฉลี่ ยสู งกว่า 80% ไม่ว่าจะปลูกในแปลงที่ ไม่ตดั ขยายระยะ แปลงตัดขยายระยะ หรื อแปลงตัดหมดก็ตาม
ได้แก่ ไม้มะค่าโมง สาธร ประดู่ป่า มะค่าแต้ และแดง
ภายหลังการปลูก 4 ปี กล้าไม้ตะเคียนทองที่ปลูกในแปลงไม่ตดั ขยายระยะ และตัดขยายระยะ
ตายหมดทุกต้น อัตราการรอดตายเฉลี่ยของกล้าไม้พ้ืนเมือง 4 ชนิ ดคือ ยางนา (Da) ตะเคียนทอง (Ho) หว้า (Sc)

และพฤกษ์ (Al) ตํ่ามาก มี ค่าอยู่ระหว่าง 7.5-15.9% ส่ วนกล้าไม้อีก 5 ชนิ ดมี อตั ราการรอดตายอยู่ระหว่าง
60.0-92.1% (ภาพที่ 2 ) โดยชนิ ดพันธุ์ไม้ที่มีอตั ราการรอดตายเรี ยงลําดับจากสู งสุ ดไปตํ่าสุ ดคื อ ประดู่ป่า (Pm)
สาธร (Mx) มะค่าแต้ (Ss) มะค่าโมง (Ax) และแดง (Xx) โดยมีอตั ราการรอดตาย 92.1 90.5 82.5 70.1 และ
60.0% ตามลําดับ อัตราการรอดตายของกล้าไม้ที่ปลูกในแปลงที่ไม่ตดั ขยายระยะ ตัดขยายระยะและแปลงตัด
หมดแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ หรื อกล่าวได้ว่าวิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บน (overstory tree) ไม่มี
ผลต่ออัตราการรอดตายของกล้าไม้ (P>0.05) แต่ชนิ ดพันธุ์ที่ต่างกันมีผลต่ออัตราการรอดตายของกล้าไม้อย่างมี
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) และปั จจัยร่ วมระหว่างวิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนและชนิ ดพันธุ์ไม่มีความสัมพันธ์กนั
(P>0.05) (ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 2

อัตราการรอดตายของกล้าไม้พ้ืนเมือง 9 ชนิดภายหลังการปลูก 4 ปี ในแปลงทดทลองที่ไม่
ตัดขยายระยะ (แปลงควบคุม) แปลงตัดขยายระยะ และแปลงตัดหมด

ตารางที่ 1

การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของอัต ราการรอดตายของกล้า ไม้พ้ื น เมื อ งภายหลัง การปลู ก
1 และ 4 ปี
Source of variation

d.f.

st

Method

2

1 year
0.02*

Species
Method x Species

8
16

0.0001**
0.0123*

** highly significant difference (P < 0.01 )
* significant difference (P < 0.05 )
ns non significant difference (P ≥0.05 )

th

4 years
0.08 ns

0.0001**
0.50 ns

ขนาดของกล้ าไม้
กล้าไม้พ้ืนเมืองเมื่อเริ่ มปลูกมีขนาดสมํ่าเสมอกันระหว่างซํ้าและระหว่างหน่ วยทดลองหลักคื อ
แปลงไม่ตดั ขยายระยะ แปลงตัดขยายระยะ และแปลงตัดหมด แต่มีความแปรผันระหว่างชนิ ดพันธุ์ ขนาดเฉลี่ย
ของเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10 ซม.เหนือพื้นดินอยูร่ ะหว่าง 0.3-0.7 ซม. กล้าไม้ตะเคียนทองมีขนาดเล็ก
ที่สุด สูงสุ ดคือ กล้าไม้มะค่าโมง ความสูงเฉลี่ยของกล้าไม้อยู่ระหว่าง 17-74 ซม. กล้าไม้แดงมีความสู งตํ่าสุ ด
สูงสุ ดคือ กล้าไม้หว้า
ภายหลังการปลูก 1 ปี ความสูงเฉลี่ยของกล้าไม้ในแปลงควบคุมมีค่าระหว่าง 24-72 ซม. สู งสุ ดคือ
ไม้มะค่าโมง ตํ่า สุ ด คือ ไม้แ ดง ความสู งเฉลี่ย ของกล้าไม้ใ นแปลงตัดขยายระยะมีค่า ระหว่าง 33-97 ซม.
สู งสุ ดคือ ไม้สาธร ตํ่าสุ ดคือ ยางนา และในแปลงตัดหมดมีค่าระหว่าง 51-180 ซม. สู งสุ ดคือ สาธร ตํ่าสุ ดคื อ
ยางนา ความสู งเฉลี่ยของกล้าไม้พ้ืนเมืองทุกชนิ ดมีค่าตํ่าสุ ดในแปลงควบคุม และมีค่าสู งสุ ดในแปลงตัดหมด
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นของกล้าไม้ในแปลงควบคุมปรากฏว่า มี ค่าระหว่าง
0.34-0.74 ซม. สู งสุ ดคื อ มะค่ าโมง และพฤกษ์ ตํ่าสุ ดคื อ ยางนา ในแปลงตัดขยายระยะมี ค่ าอยู่ ระหว่ าง
0.5-0.99 ซม. สู งสุ ด คื อ สาธร ตํ่าสุ ดคื อ ตะเคี ยนทอง ในแปลงตัดหมดความโตของกล้าไม้มีค่าอยู่ระหว่าง
0.82-2.03 ซม. สู ง สุ ด คือ ไม้ส าธร ตํ่า สุ ด คือ ยางนา การเจริ ญ เติบ โตทางด้า นความสู ง และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นของกล้าไม้พ้ืนเมืองทุกชนิ ดมีค่าสู งสุ ดในแปลงตัดหมด รองลงมาคื อ แปลงตัดขยาย
ระยะ และมีค่าตํ่าสุ ดในแปลงควบคุม ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ตารางที่ 2) พบว่า ภายหลังการปลูก
1 ปี วิ ธี ก ารจั ด การกับ ไม้ช้ ั น บนและชนิ ด พัน ธุ์ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญเติ บ โตทางด้ า นความสู ง และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นของกล้าไม้พ้ืนเมืองอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และพบว่า วิธีการจัดการ
กับไม้ช้ นั บนและชนิดพันธุ์มีความสัมพันธ์ต่อความสู งของกล้าไม้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) แต่เมื่อ
พิ จ ารณาถึ ง ผลที่ มี ต่ อ ขนาดเส้ น ผ่า ศู น ย์ก ลางลํา ต้น พบว่ า วิ ธี ก ารจัด การกับ ไม้ช้ ัน บนและชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กนั (P > 0.05)
ตารางที่ 2

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขนาดความสูง (Ht) และเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับเหนือผิวดิน
10 เซนติเมตร (D10) ของกล้าไม้พ้ืนเมือง ภายหลังการปลูก 1 และ 4 ปี
st

Source of variation
Method
Species
Method x Species

d.f.
2
8
16

1 year
Ht
0.002**
0.0001**
0.0001**

Probability > F
D10
0.0002**
0.006**
0.42 ns

d.f.
2
4
8

th

4 years
Ht
0.003*
0.0001**
0.48 ns

Four species (A. lebbeck, D. alatus, H .odorata and S .cuminii ) are not included in 4-year analysis.
**
highly significant difference
*
significant difference
Ns
non significant

D10
0.004**
0.0001**
0.22 ns

ภายหลังการปลูก 4 ปี กล้าไม้พ้ืนเมือง 4 ชนิ ดมีอตั ราการรอดตายเฉลี่ยตํ่ามาก กล่าวคือ ยางนา
หว้า และพฤกษ์ มีอตั รารอดตายเฉลี่ยตํ่ากว่า 10% ตะเคี ยนทองมีอตั รารอดตายเฉลี่ยประมาณ 16% ดังนั้น
ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบขนาดของกล้าไม้ภายหลังการปลูก 4 ปี จึงเปรี ยบเทียบพันธุ์ไม้ 5 ชนิ ดที่มีอตั ราการ
รอดตายเฉลี่ยมากกว่า 60% คือ สาธร ประดู่ป่า มะค่าแต้ มะค่าโมง และแดง เท่านั้น ความสู งเฉลี่ยของกล้าไม้
ในแปลงควบคุมมีค่าระหว่าง 36-127 ซม. สู งสุ ดคื อ ประดู่ ป่ า ตํ่า สุ ด คื อ มะค่ า แต้ ในแปลงตัด ขยายระยะ
ความสู งเฉลี่ ยของกล้าไม้มีค่ า ระหว่าง 56-217 ซม. สู งสุ ดคื อ สาธร ตํ่าสุ ดคื อ มะค่าแต้ ในแปลงตัดหมด
ความสู งเฉลี่ย ของกล้า ไม้มีค่าระหว่า ง 167-368 ซม. สู งสุ ด คื อ สาธร และตํ่าสุ ดคื อ มะค่า แต้ (ภาพที่ 3a)
เมื่อพิจารณาทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นที่ระดับ 10 ซม.จากพื้นดินพบว่า กล้าไม้ที่ปลูกในแปลงควบคุม
มีความโตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.56-1.76 ซม. สู งสุ ดคือ ประดู่ป่า ตํ่าสุ ดคือ มะค่าแต้ กล้าไม้ที่ปลูกในแปลงตัด
ขยายระยะ มีความโตเฉลี่ยระหว่าง 0.85-3.01 ซม. สูงสุ ดคือ สาธร ตํ่าสุ ดคือ มะค่าแต้ และในแปลงตัด หมด
มี ค่ า ความโตเฉลี่ ย ระหว่า ง 2.8-6.0 ซม. สู งสุ ด คื อ สาธร ตํ่า สุ ด คื อ มะค่ า แต้ (ภาพที่ 3b) การเจริ ญเติบโต
ทางด้านความสู งและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นของกล้าไม้พ้ื นเมื องทุ กชนิ ดมี ค่าสู งสุ ดในแปลงตัดหมด
รองลงมาคื อ แปลงตัด ขยายระยะ และตํ่า สุ ด ในแปลงควบคุ ม กล้า ไม้ส าธรมี การเจริ ญ เติ บ โตทางด้า น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นและความสู งดี ที่สุดเมื่อปลูกในแปลงตัดหมดและแปลงตัดขยายระยะ ส่ วนใน
แปลงควบคุมกล้าไม้ประดู่ป่ามีการเจริ ญเติ บโตดี ที่สุด กล้าไม้มะค่าแต้มีการเจริ ญเติ บโตตํ่าสุ ดไม่ว่าจะปลูก
ในแปลงควบคุ ม แปลงตัด ขยายระยะ หรื อแปลงตัด หมดก็ต าม เมื่ อ จัด ลํา ดับ การเจริ ญ เติ บ โตทางด้า น
ขนาดเส้น ผ่า ศูนย์ก ลางลํา ต้นและความสู งของพันธุ ์ไ ม้ 5 ชนิ ด ที่ ปลูกในแปลงต่ า งๆ เรี ย งลํา ดับจากการ
เจริ ญเติ บโตสู งสุ ดไปตํ่าสุ ดแล้ว ผลเป็ นดังนี้
แปลงควบคุม
ประดู่ป่า > สาธร > มะค่าโมง > แดง > มะค่าแต้
แปลงตัดขยายระยะ สาธร > ประดู่ป่า > แดง > มะค่าโมง > มะค่าแต้
แปลงตัดหมด
สาธร > ประดู่ป่า > มะค่าโมง > แดง > มะค่าแต้
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ตารางที่ 2) พบว่า ภายหลังการปลูกกล้าไม้พ้ืนเมืองเป็ นเวลา
4 ปี วิ ธี ก ารจัด การกับ ไม้ช้ั น บนและชนิ ด พัน ธุ ์มีผ ลต่อ การเจริ ญ เติ บ โตทางความสู ง และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นของกล้าไม้พ้ื นเมืองอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) ในขณะที่ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนและชนิ ดพันธุ์มีไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นของกล้าไม้ในภาพรวมของหน่วยทดลอง
แล้ว ปรากฏว่า ค่ า เฉลี่ ย ของขนาดเส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางลํา ต้น ของกล้า ไม้ส าธรมี ค่ า สู ง สุ ด ไม้ม ะค่ า แต้มี ค่ า
ตํ่า สุ ด แต่ ค่ า เฉลี่ ย ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นของกล้าไม้สาธร ประดู่ป่า และมะค่าโมง แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ในขณะที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นของกล้าไม้มะค่าโมง แดง และ
มะค่าแต้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาทางด้านขนาดความสู งของกล้าไม้
ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยความสูงของกล้าไม้สาธรมีค่าสูงสุ ด แต่มีความแตกต่างกับความสู งเฉลี่ยของกล้าไม้ประดู่ป่า
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ในขณะที่กล้าไม้มะค่าแต้มีความสู งเฉลี่ยตํ่าสุ ด แต่แตกต่างจากกล้า
ไม้แดง และมะค่าโมง อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
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ภาพที่ 3

Thinned Clearcutting
(b)

ความแตกต่างของขนาดความสูง (a) และเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้น (b) ของกล้าไม้พ้ืนเมือง 5 ชนิด
ภายหลังการปลูก 4 ปี ที่ปลูกในแปลงทดลองที่ไม่ตดั ขยายระยะ ตัดขยายระยะ และตัดหมด

ตารางที่ 3 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้น (D10) และความสูง (Ht) ของกล้าไม้
พื้นเมือง 5 ชนิด ภายหลังการปลูก 4 ปี
Species
Milletia xylocarpa

Mean D10 (cm)
3.5 a
a
a
Pterocarpus macrocarpus
2.94a
a
a
Xylia xylocarpa
2.31ab
b
b
Afzelia xylocarpa
2.13b
b
b
Sindora siamensis
1.4b

Mean Ht (m)
2.33a
a
a
2.07ab
b
b
1.39bc
bc
bc
1.30bc
c
c
1.4c

มวลชีวภาพของกล้ าไม้
เพื่อเปรี ยบเทียบผลของวิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนที่มีต่อการเจริ ญเติบโตของกล้าไม้พ้ืนเมืองที่มี
อัต ราการรอดตายสู ง 5 ชนิ ด คื อ ประดู่ป่ า สาธร มะค่า แต้ มะค่า โมง และแดง ให้เ ห็น ชัด เจน จึ ง ได้
เปรี ยบเที ย บความเพิ่มพูนเฉลี่ยต่อต้นของมวลชี วภาพส่ วนที่อยู่เหนื อพื้ นดินของกล้าไม้ท้ งั 5 ชนิ ดดังกล่าว
ภายหลังการปลูก 4 ปี (ภาพที่ 4) มวลชี วภาพเฉลี่ ยต่อต้นของกล้าไม้ทุกชนิ ดมี ค่าสู งสุ ดในแปลงตัดหมด
รองลงมาคือ แปลงตัดขยายระยะ และมีค่าตํ่าสุ ดในแปลงควบคุมหรื อไม่มีการตัดขยายระยะ เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างชนิดพันธุ์ กล้าไม้สาธรที่ปลูกในแปลงตัดหมด แปลงตัดขยายระยะ และแปลงควบคุม มีมวลชี วภาพ
เหนื อ พื้ นดิ นเฉลี่ย ต่อ ต้นสู ง กว่า กล้า ไม้ช นิ ด อื่นที่ ปลูก ในแปลงเดี ย วกันคื อ 6.30 0.74 และ 0.15 กก./ต้น
ตามลําดับ กล้าไม้มะค่าแต้ไม่วา่ จะปลูกในแปลงใดมีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเฉลี่ยต่อต้นตํ่าที่สุด โดยมีค่า 0.40
0.023 และ 0.001 กก./ต้นในแปลงตัดหมด แปลงตัดขยายระยะ และแปลงควบคุมตามลําดับ เมื่อจัดลําดับมวล
ชีวภาพเฉลี่ยต่อต้นของกล้าไม้ท้ งั 5 ชนิดเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยแล้วผลเป็ นดังนี้
แปลงควบคุม
สาธร > ประดู่ป่า > มะค่าโมง > แดง > มะค่าแต้
แปลงตัดขยายระยะ สาธร > ประดู่ป่า > แดง > มะค่าโมง > มะค่าแต้
แปลงตัดหมด
สาธร > แดง > ประดู่ป่า > มะค่าโมง > มะค่าแต้
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ความเพิ่มพูนของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินภายหลังการปลูก 4 ปี ของกล้าไม้พ้ืนเมือง 5 ชนิด
ที่ปลูกในแปลงทดลองตัดหมด แปลงตัดขยายระยะ และไม่ตดั หมด

มวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นเฉลี่ยต่อต้นของไม้สาธรอายุ 4 ปี ที่ ปลูกในแปลงตัดหมดมีค่าประมาณ
41 เท่าของมวลชี วภาพของกล้าไม้ที่ปลูกในแปลงควบคุม และประมาณ 9 เท่าของมวลชี วภาพของกล้าไม้ที่
ปลูกในแปลงตัด ขยายระยะ เมื่อ พิจารณาผลของวิธี การจัด การกับ ไม้ช้ ัน บนและชนิ ด พัน ธุ ์ที่ มีต่อมวล
ชี วภาพเหนื อพื้นดิ นเฉลี่ยต่อต้นของกล้าไม้ท้ งั 5 ชนิ ดโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ตารางที่ 4) พบว่า
วิธีการจัด การกับไม้ช้ ันบนและชนิ ด พันธุ ์มีผลทําให้มวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นเฉลี่ยต่ อต้นของพันธุ์ไม้ 5 ชนิ ด
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) แต่วิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนและชนิ ดพันธุ์ไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน (P < 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของมวลชี วภาพเหนื อพื้นดินเฉลี่ยต่อต้นของ
พันธุ์ไม้ท้ งั 5 ชนิ ดในภาพรวมของหน่วยทดลองทั้งหมด (ภาพที่ 5) พบว่า กล้าไม้ส าธรมีมวลชี วภาพเหนื อ
พื้ นดิ นเฉลี่ยต่อต้นสู งสุ ดคื อ 2.4 กก./ต้น รองลงมาคื อ ประดู่ป่า แดง มะค่าโมง และมะค่าแต้ มีค่ามวล
ชี วภาพเหนื อพื้นดิ นเฉลี่ยต่อต้น 0.64 0.60 0.46 และ 0.14 กก./ต้น ตามลําดับ มวลชี วภาพเหนื อพื้นดินเฉลี่ย
ต่อต้นของไม้สาธรแตกต่างจากมวลชี วภาพเฉลี่ยต่อต้นของกล้าไม้ชนิ ดอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะที่
มวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นเฉลี่ยต่อต้นของกล้าไม้ประดู่ป่า แดง มะค่าโมง และมะค่าแต้ แตกต่ า งกันอย่า งไม่มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ และผลการวิเคราะห์ทางสถิ ติปรากฏว่า วิธีการจัดการกับไม้ช้ ันบนและชนิ ด พันธุ์ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน (P < 0.05)

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเพิ่มพูนของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของกล้าไม้
พื้นเมือง 5 ชนิด ภายหลังการปลูก 4 ปี

Source of variation
Method
Species
Method x Species

d.f.
2
4
8

Probability >F
Mean AGB increment
0.031*
0.046*
0.244 ns

* significant difference
ns non significant

ความเข้ มแสงสั มพัทธ์ ในแปลงทดลอง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ม แสงสั ม พัท ธ์ ใ นหน่ ว ยทดลองย่ อ ย (subplot) ที่ ป ลู ก กล้า ไม้
พื้นเมือง 9 ชนิดกับความเพิ่มพูนทางด้านขนาดความสู งของกล้าไม้ในแปลงภายหลังการปลูก 1 ปี (ภาพที่ 5) มี
แนวโน้มเป็ นบวก ความเพิ่ มพูนทางด้านขนาดความสู งของกล้าไม้แปรผันโดยตรงกับปริ มาณความเข้มแสง
สัมพัทธ์ในแปลงที่ ปลูกกล้าไม้แต่ละชนิ ด ความเข้มแสงสัมพัทธ์ในภาพรวมของแปลงทดลองมีค่าระหว่าง
40-92% ความเพิ่มพูนทางด้านความสู งของกล้าไม้ทุกชนิ ดในช่ วงระยะเวลา 1 ปี ภายหลังการปลูกมีค่าสู งสุ ด
เมื่อปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์มีค่าระหว่าง 80-90%
เมื่อพิ จารณาเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์ในแปลงทดลองที่ มีวิธีการ
จัดการกับไม้ช้ นั บนแตกต่างกันคือ แปลงตัดหมด แปลงตัดขยายระยะ และแปลงควบคุมในช่วงเวลาต่างๆ กัน
คือ ตั้งแต่เริ่ มปลูก (0 ปี ) ภายหลังการปลูก 3 ปี และ 4 ปี ตามลําดับ (ภาพที่ 6) พบว่า ในทุกช่ วงเวลาของ
การศึกษาปริ มาณความเข้มสัมพัทธ์ในแปลงตัดหมดมีค่าสู งสุ ด รองลงมาคื อ แปลงตัดขยายระยะ และแปลง
ควบคุม (ไม่มีการตัด ขยายระยะ) ตามลําดับ แต่ความแตกต่างของปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์เฉลี่ยในแปลง
ตัดหมดกับแปลงตัดขยายระยะและแปลงควบคุมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ นตามลํา ดับเมื่อเวลาผ่า นไป และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบระหว่างแปลงตัดขยายระยะและแปลงควบคุม ความแตกต่างระหว่างปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์
เฉลี่ ยเป็ นไปในทํานองเดี ยวกัน ปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์เฉลี่ ยในแปลงตัด หมดมีค่าค่อนข้างคงที่ใ นทุก
ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่ มปลูกจนกล้าไม้มีอายุ 4 ปี กล่าวคือ มีค่าระหว่าง 74-76% ในขณะที่ปริ มาณความเข้มแสง
สัมพัทธ์เฉลี่ยในแปลงตัดขยายระยะและแปลงควบคุมมีค่าลดลงตามลําดับ ตั้งแต่ช่วงเวลาเริ่ มปลูกจนกล้าไม้
มีอ ายุ 4 ปี โดยในปี สุ ด ท้า ยของการศึกษาปริ มาณความเข้มแสงสัมพัท ธ์เ ฉลี่ยในแปลงตัด ขยายระยะ และ
แปลงควบคุมมีค่าประมาณ 63 และ 50% ตามลําดับ
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์และความเพิ่มพูนทางด้านความสู ง
ของกล้าไม้พ้ืนเมือง 9 ชนิด ภายหลังการปลูก 1 ปี
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ปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์ในแปลงทดลองตัดหมด แปลงตัดขยายระยะ และแปลงที่ไม่
ตัดขยายระยะ ในช่วงเวลาต่างๆ ภายหลังการปลูก

ปริมาณความชื้นของดินในแปลงทดลอง
ภายหลังการปลูกกล้าไม้พ้ืนเมือง 6 เดือน (เมษายน พ.ศ. 2544) ได้ศึกษาผลของวิธีการจัดการกับ
ไม้ช้ นั บนที่มีต่อปริ มาณความชื้ นของดิน (ภาพที่ 7) ค่าเฉลี่ยของปริ มาณความชื้ นของดินที่ระดับ 0–30 ซม.ใน
แปลงทดลองตัดหมดมีค่าสู งสุ ด (1.93%) รองลงมาคือ แปลงตัดขยายระยะ และแปลงควบคุม ที่ มีปริ มาณ
ความชื้นในดินเฉลี่ย 1.66 และ 1.38% ตามลําดับ ภายหลังจากการปลูกกล้าไม้ 3 ปี และ 4 ปี (ระหว่างสิ งหาคม
พ.ศ. 2546 ถึ ง กรกฎาคม พ.ศ. 2547) ปริ ม าณความชื้ น ของดิน เฉลี ่ย ที ่ร ะดับ 0-30 ซม.มีแ นวโน้ม เป็ น
เช่นเดียวกันกับ 6 เดือนแรก หลังการปลูกกล้าไม้กล่า วคื อ แปลงตัด หมดมีค่า สู งกว่า แปลงตัดขยายระยะ
และแปลงควบคุม ตามลํา ดับ นอกจากนี้ เ มื ่อ เปรี ย บเที ย บระหว่า งช่ ว งฤดูแ ล้งและฤดูฝ นแนวโน้มก็เป็ น
เช่ นเดี ยวกันด้วย ปริ มาณความชื้ นของดิ นเฉลี่ ยในแปลงตัดหมด แปลงตัดขยายระยะ และแปลงควบคุ ม
เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องทุ กแปลง ภายหลังการปลูกกล้าไม้ 6 เดื อนจนถึงปี สุ ดท้ายที่ ทาํ การศึ กษา โดยในปี ที่ 4
ภายหลังการปลูกกล้า ไม้ปริ มาณความชื้ นของดิ นเฉลี่ย ในแปลงควบคุมเพิ่มขึ้ นจาก 1.38% (ภายหลังการ
ปลูก 6 เดื อน) เป็ น 5.47% และในแปลงตัด หมดและแปลงตัด ขยายระยะจะมีค่า ใกล้เคีย งกันมากกล่า วคือ
ในช่วงฤดูแล้ง (พฤษภาคม พ.ศ. 2547) มีค่าระหว่าง 5.58-5.72% และในช่ วงฤดูฝน (กรกฎาคม พ.ศ. 2547)
มีค่าระหว่าง 6.62-6.71%

Soil moisture content(%)

8

Clearcutting

Thinned

Unthinned

6
4
2
0
APR 2001 AUG 2003 MAY 2004 JULY 2004

ภาพที่ 7

ปริ มาณความชื้นของดินในแปลงทดลองตัดหมด ตัดขยายระยะ และไม่ตดั ขยายระยะ
ในช่วงเวลาต่างๆ ภายหลังการปลูก

วิจารณ์ ผล
การรอดตายของกล้ าไม้ พนื้ เมือง
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ภายหลังการปลูก วิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนมีผลต่ออัตราการรอดตายของ
กล้าไม้พ้ืนเมือง เพราะการตัดไม้ยคู าลิปตัสออกหมดหรื อการตัดขยายระยะ (ตัดออกบางส่ วน) เป็ นการลดการ
แก่งแย่งทางด้านเรื อนยอดและเรื อนรากของหมู่ไม้ ซึ่ งจะทําให้กล้าไม้พ้ื นเมื องได้รับปั จจัยแวดล้อม คื อ นํ้า
ธาตุอาหาร และแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น กล้าไม้ส่วนใหญ่ยกเว้นกล้าไม้ยางนาและหว้ามีอตั ราการรอดตายสู ง
ในช่ ว งสองปี แรกภายหลังการปลูก อาจเป็ นเพราะว่าลักษณะทางวนวัฒนวิทยาของไม้ยางนาและหว้าเป็ น
พันธุ์ไม้ที่ข้ ึนได้ดีตามธรรมชาติ ในพื้นที่ที่ดินมีความชื้ นสู ง แต่เนื่ องจากแปลงทดลองตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีสภาพ
ของดิ นเป็ นดิ นทรายที่ มีความสามารถในการเก็บกักนํ้าได้น้อย ประกอบกับ ไม้ย ูค าลิป ตัส เป็ นพัน ธุ ์ไ ม้ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ สู งจึ งทําให้กล้าไม้ไม้พ้ืนเมืองที่ ปลูกร่ วมกับไม้ยูคาลิปตัสไม่สามารถนํานํ้ามาใช้
ในการดํา รงชี วิต ได้ใ นปริ มาณที่ ต อ้ งการ จึ งทําให้มีอตั ราการรอดตายตํ่า พันธุ ์ไม้ที่อยู่ใ นวงศ์ไ ม้ประดู่ป่า
(Leguminosae) ส่ วนใหญ่คือ ไม้ประดู่ป่า สาธร มะค่าแต้ มะค่าโมง และแดง ยกเว้น พฤกษ์ น่าจะเป็ นพันธุ์
ไม้ที่ทนแล้งได้ดี เพราะว่าลักษณะทางวนวัฒนวิทยาของพันธุ์ไม้ดงั กล่าวพบว่าขึ้ นอยู่ตามธรรมชาติ ในพื้นที่
ที่ มีสภาพแห้งแล้ง เช่น ป่ าเต็งรังได้ดี สําหรับไม้พฤกษ์เป็ นพันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นอยู่ในป่ าเบญจพรรณหรื อป่ าดิ บ
แล้งซึ่ งมีความชื้นสูงกว่าป่ าเต็งรัง
โดยทัว่ ไปวิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนไม่วา่ จะโดยวิธีการตัดหมดหรื อตัดบางส่ วน (ตัดขยายระยะ)
จะทําให้กล้าไม้พ้ืนเมืองที่ นาํ มาทดลองปลูกทั้ง 9 ชนิ ดมีอตั ราการรอดตายสู งกว่าการปลูกภายใต้ร่มในแปลง
ที่ ไม่ไ ด้ตดั ขยายระยะ เนื่ องจากพันธุ ์ไม้ส่ วนใหญ่เป็ นพันธุ ์ไม้ที่ต อ้ งการแสง (light demanding species)
ตั้งแต่ระยะแรกของการเจริ ญเติ บโต ยกเว้นพันธุ์ไม้ที่จดั อยู่ในวงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) บางชนิ ด เช่น
ไม้ยางนา ซึ่ งอาจต้องการร่ มเงาในระยะแรกของการเจริ ญเติ บโต ในการศึ กษาครั้ งนี้ ปริ มาณความเข้มแสง
สัมพัทธ์เฉลี่ยในแปลงที่ไม่ตดั ขยายระยะ (แปลงควบคุม) ในระยะเริ่ มต้นของการศึกษา (ภาพที่ 6) มีค่าประมาณ
63% และกล้าไม้พ้ืนเมืองทุกชนิ ดยกเว้น ยางนา และหว้า มีอตั ราการรอดตายมากกว่า 90% ในช่วงหนึ่ งปี แรก
หลังการปลูกแสดงให้เห็นว่า ปริ มาณแสงสว่างในแปลงยูคาลิปตัสมีมากเพียงพอที่จะทําให้กล้าไม้ทุกชนิ ดรอด
ตายได้ เนื่ องจากพันธุ์ไม้พ้ื นเมื องแทบทั้งหมดเป็ นพันธุ์ไม้ที่ตอ้ งการแสง ดังนั้นอัตราการรอดตายของไม้
ยางนาและหว้าที่มีอตั ราตํ่ากว่าชนิดพันธุ์อื่นน่าจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยสิ่ งแวดล้อมอื่นมากกว่าปริ มาณแสง
การเจริญเติบโตของกล้ าไม้ พนื้ เมือง
วิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บนมีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นและความ
สู งของกล้าไม้พ้ื นเมื องตั้งแต่ ช่วงระยะเวลาแรกของการเจริ ญเติ บโตจนถึ งระยะเวลา 4 ปี หลังจากการปลูก
เนื่ องจากความต้องการแสงของกล้าไม้จะเพิ่มมากขึ้ นเมื่อกล้าไม้มีอายุมากขึ้ น ภายหลังการปลูก 4 ปี กล้าไม้
พื้นเมือง 5 ชนิด คือ ประดู่ป่า สาธร มะค่าโมง แดง และมะค่าแต้ ที่ปลูกในแปลงตัดหมดมีการเจริ ญเติบโตดี
ที่ สุด รองลงมาคื อ แปลงตัดขยายระยะ (ตัดบางส่ วน) และแปลงไม่ตดั ขยายระยะ ซึ่ งผลการศึ กษาดังกล่าว
สอดคล้อ งกับผลการศึ กษาวิจัย การปลูกไม้ภายใต้ร่ มของสวนป่ าชนิ ด ต่า งๆ ในเขตอบอุ ่น (Mass-Hebner

et. al., 2005 Mason et. al., 2004) ในการศึกษาครั้งนี้ กล้าไม้สาธรมีการเจริ ญเติบโตทางด้านมวลชี วภาพ
เหนื อพื้ นดิ นโดดเด่ นกว่าพันธุ์ไม้ชนิ ดอื่ น (ตารางที่ 5) แม้ว่าพันธุ์ไม้ชนิ ดนี้ จะมี การเจริ ญ เติ บ โตทางด้า น
เส้นผ่า ศูนย์กลางลํา ต้นและความสู งไม่ต่า งจากไม้ประดู่ป่า (ตารางที่ 3) ก็ต าม แสดงให้เ ห็นว่า ไม้สาธรมี
ความเพิ่มพูนของมวลชี วภาพของใบและกิ่งมากกว่าไม้ประดู่ป่า และไม้สาธรที่ ปลูกในแปลงตัดหมดมีความ
เพิ่ มพูนของมวลชี วภาพเหนื อ พื้ นดิ นมากกว่าในแปลงตัดขยายระยะและไม่ตดั ขยายระยะประมาณ 9 และ
41 เท่ า ตามลําดับ สําหรับกล้าไม้มะค่าแต้แม้ว่าจะมี อตั ราการรอดตายสู งกว่าไม้มะค่าโมงและไม้แดง แต่ มี
อัตราการเจริ ญเติบโตตํ่าที่สุด เนื่องจากส่ วนที่เป็ นลําต้นของกล้าไม้มะค่าแต้เกิดการแห้งตายในฤดูแล้งแล้วแตก
ลําต้นใหม่ในช่วงฤดูฝน
ตารางที่ 5 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความเพิ่มพูนของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของกล้าไม้พ้ืนเมือง
5 ชนิด ภายหลังการปลูก 4 ปี
Species
Milletia xylocarpa
Pterocarpus macrocarpus

Xylia xylocarpa

Afzelia xylocarpa

Sindora siamensis

Mean AGB
(kg/tree -1)
2.40
0.64a
a
a
0.60a
a
a
0.46a
a
a
0.14a

Std
(kg/tree -1)
± 4.01
± 0.60

± 0.75

± 0.78

± 0.25

Std standard deviation

ปริมาณความเข้ มแสงสั มพัทธ์
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์ท่ีมีผลทําให้กล้าไม้พ้ืนเมือง 9 ชนิ ด
ที่ นาํ มาทดลองปลูกมีการเจริ ญเติ บ โตทางด้า นความสู ง ดี ที่ สุ ด อยู่ใ นช่ ว ง 80-90% (ภาพที่ 5) ค่า ดังกล่า ว
ใกล้เคี ยงกับผลการศึ กษาปริ มาณความแสงสัมพัทธ์ของกล้าไม้ตะเคี ยนทองที่ ปลูกภายใต้ร่มพันธุ ์ไม้เบิ กนํา
4 ชนิ ดเปรี ยบเที ยบกับการปลูกในที่ โล่งแจ้ง ซึ่ งพบว่า การเจริ ญเติบโตของกล้าไม้ตะเคียนทองในช่วงเวลา 20
เดือนภายหลังการปลูกมีการเจริ ญเติ บโตดีที่สุดเมื่อปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์ อยู่ในช่วงระหว่าง 85-95%
(ทศพรและคณะ, 2539) ปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์เฉลี่ยในแปลงทดลองแบบตัดหมดอยู่ระหว่าง 74-76%
ซึ่ งเป็ นปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์ที่ต่าํ กว่าแปลงทดลองปลูกในที่โล่งแจ้งทัว่ ไปที่มีปริ มาณความเข้มแสง

สัมพัทธ์มากกว่า 90% เนื่ องจากบริ เวณข้างเคียงของที่ต้ งั แปลงทดลองเป็ นสวนป่ ายูคาลิปตัส อายุ 15 ปี ซึ่ งร่ ม
เงาจากเรื อนยอดของสวนป่ าทําให้ปริ มาณแสงที่พ้ืนป่ าได้รับลดน้อยลง
ปริ ม าณความเข้มแสงสั มพัท ธ์ ใ นแปลงทดลองตัด ขยายระยะ และไม่ ต ัด ขยายระยะ (แปลง
ควบคุม) มีแนวโน้มลดลงตามลําดับ ในช่ วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มปลูกกล้าไม้พ้ืนเมืองจนถึงเวลา 4 ปี หลังการ
ปลูก เนื่องจากการปกคลุมของเรื อนยอดของไม้ช้ นั บนมีพลวัตอยูต่ ลอดเวลาหลังจากการตัดขยายระยะหรื อไม่มี
การตัดขยายระยะก็ตาม เพราะเรื อนยอดของต้นไม้จะมีการเจริ ญเติ บโตเพิ่มขึ้ นเนื่ องจากต้นไม้ขา้ งเคี ยงถูกตัด
ขยายระยะหรื อมีการตายเกิ ดขึ้ นในหมู่ไม้ ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากล้าไม้ยางนาและหว้าที่ปลูกในแปลงตัด
ขยายระยะและไม่ตดั ขยายระยะ ตายหมดทุกต้นภายในปี ที่ 2 หลังจากการปลูก ปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์
ในแปลงทั้งสองมีแนวโน้มอยูใ่ นช่วงระหว่าง 60-70% (ภาพที่ 6) ซึ่ งขัดแย้งกับรายงานผลการศึกษาที่ผ่านมาที่
พบว่า ในระยะแรกหลังการปลูกกล้าไม้ยางนาสามารถเจริ ญเติบโตและรอดตายได้ เมื่อปริ มาณความเข้มแสง
สัมพัทธ์ 50% หรื อมากกว่า (จินตนาและคณะ, 2534 ชนะและสมยศ, 2542 อ้างตาม ธิ ติและคณะ, 2536) แสดง
ว่ามีปัจจัยอื่นนอกจากปริ มาณแสง เช่น ความชื้ นของดิน หรื อปริ มาณธาตุอาหารในดินที่เกี่ยวข้องกับอัตราการ
รอดตายของกล้าไม้
ปริมาณความชื้นในดิน
ปริ มาณความชื้นของดินในแปลงทดลองตัดหมด แปลงตัดขยายระยะ และแปลงไม่ตดั ขยายระยะ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นจากระยะที่ เริ่ มปลูกจนกล้าไม้พ้ืนเมืองมีอายุประมาณ 4 ปี แสดงให้เห็นว่าจํานวนต้นไม้ที่
เพิ่มขึ้นจากการปลูกกล้าไม้พ้ืนเมืองทําให้ปริ มาณความชื้นในดินเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากระบบรากของต้นไม้ช่วย
ปรับโครงสร้างของดิน ทําให้ดินสามารถเก็บกักนํ้าไว้ได้มากขึ้ นโดยเฉพาะในพื้ นที่ แปลงทดลองที่ ชนิ ดดิ น
เป็ นดิ นทราย ภายหลังการปลูกกล้า ไม้พ้ืนเมือง 4 ปี ปริ มาณความชื้ นของดิ นในแปลงตัดหมดและตัดขยาย
ระยะมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าปริ มาณการใช้น้ าํ ของต้นไม้ในแปลงทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันด้วย โดย
ในแปลงตัดหมดซึ่ งไม่มีไม้ยคู าลิปตัสอยู่เลยแต่จาํ นวนและขนาดของกล้าไม้พ้ืนเมืองที่มีมากกว่าและใหญ่กว่า
ในแปลงตัดขยายระยะมีผลทําให้ปริ มาณการใช้น้ าํ ใกล้เคียงกันได้ เมื่อพิจารณาปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์
ในแปลงทดลองภายหลังการปลูก 4 ปี พบว่า ปริ มาณความเข้มแสงสัมพัทธ์ต่าํ สุ ดในแปลงที่ไม่ตดั ขยายระยะ มี
ค่าประมาณ 50% ซึ่ งกล้าไม้ 5 ชนิ ด คื อ ไม้ประดู่ป่า สาธร มะค่ าโมง แดง และมะค่ าแต้ ยังคงรอดตายได้
แม้ว่าพันธุ์ไม้ท้ งั 5 ชนิ ดดังกล่าวเป็ นพันธุ์ไม้ที่ตอ้ งการแสง (light demanding species) ในการดํารงชี วิตและ
เจริ ญเติบโตก็ตาม แต่พนั ธุ์ไม้ที่ตอ้ งการร่ มเงาโดยเฉพาะในระยะแรกของการเจริ ญเติบโต หรื อเป็ นพันธุ์ไม้ที่
ทนร่ มได้เล็กน้อยถึงปานกลาง เช่ น ยางนา ตะเคี ยนทอง และหว้า มีอตั รารอดตายเท่ากับศูนย์หรื อน้อยมาก
แสดงให้เ ห็น ว่า ปั จจัยที่ เป็ นตัวกําหนด (limiting factor) ให้กล้าไม้พ้ื นเมืองรอดตายได้น่าจะเป็ นปริ มาณ
ความชื้นของดินมากกว่าปริ มาณแสงสว่าง จากอัตราการรอดตายที่ดีของไม้ประดู่ สาธร มะค่าโมง มะค่าแต้
และแดง แสดงให้เห็นว่า กล้าไม้ท้ งั 5 ชนิ ดดังกล่าวเป็ นกล้า ไม้ที่สามารถทนความแห้งแล้งในพื้ นที่วิกฤต
ที่ดินเป็ นดินทรายและปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปี ตํ่าได้ดี

สรุ ปผล
พันธุ์ไม้พ้ื นเมือง 5 ชนิ ดในวงศ์ไม้ประดู่ป่าคื อ ประดู่ป่า สาธร มะค่าแต้ มะค่าโมง และแดง มี
อัตราการรอดตายสู งสามารถนํา ไปปลูกเพื่อฟื้ นฟูแ ละปรับปรุ ง สภาพสวนป่ ายูค าลิปตัส ในพื้ นที่ ข องศูน ย์
ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ว ยทรายฯ ซึ่ ง พื้ น ที่ ดินเป็ นดิ นทรายและมี สภาพอากาศแห้งแล้งได้ดี เมื่ อเปรี ยบเที ย บ
ระหว่างพันธุ์ไม้ท้ งั 5 ชนิ ดดังกล่าวแล้วพันธุ์ไม้สาธรจัดเป็ นพันธุ์ไม้ที่มีอนาคตดี (promising species) ที่ สุด
เนื่ องจากเป็ นพันธุ์ไม้ที่มีอตั ราการเจริ ญเติ บโตดี ที่สุดและแตกต่ างจากพันธุ์ไม้อื่นอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ
วิธีการจัดการกับไม้ช้ นั บน (ไม้ยูคาลิ ปตัส) ด้วยวิธีตดั หมด หรื อตัดขยายระยะ (ตัดบางส่ วน) ทําให้ปริ มาณ
ความเข้มแสงสัมพัทธ์และความชื้ นในดินเพิ่มขึ้ น ซึ่ งมีผลต่ออัตราการรอดตายและการเจริ ญเติบโตของกล้า
ไม้ในช่วงแรกของการเจริ ญเติบโตโดยเฉพาะพันธุ์ไม้วงศ์ยาง ได้แก่ ยางนา และตะเคียนทอง และไม้หว้า แต่
ในระยะต่อมาของการเจริ ญเติบโต ปริ มาณความชื้ นของดินน่าจะเป็ นปั จจัยสําคัญ (limiting factor) ที่มีผลต่อ
อัตราการรอดตายและการเจริ ญเติ บโตของกล้าไม้ การพิจารณาตัดขยายระยะไม้ย คู าลิปตัสในแปลงที่ ย งั
ไม่ได้ดาํ เนิ นการตัด ขยายระยะมาก่ อ นและตัด ขยายระยะซํ้า ในแปลงที่ ต ดั ขยายระยะมาก่ อนแล้วจึ งเป็ น
สิ่ งจําเป็ นที่ ตอ้ งดําเนินการเพื่อช่วยลดการแก่งแย่งนํ้าและธาตุอาหารทางเรื อนรากของหมู่ไม้
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การเติบโตของไม้ กฤษณาที่ปลูกในสวนหลังบ้ าน
อําเภอวังนํา้ เขียว จังหวัดนครราชสี มา

GROWTH OF AGARWOOD TREES PLANTED IN HOME GARDENS IN
WANG NAM KHIAO DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
รัตนา สอาดนัก (RATTANA SA-ARDNUG) 1 วิพกั ตร์ จินตนา (VIPAK JINTANA) 2
บงกชรัตน์ ปิ ติยนต์ (BONGOTRAT PITIYONT) 3
สุ วรรณา ประณีตวตกุล (SUWANNA PRANEETVATAKUL)4
บทคัดย่ อ
การศึกษาการเติบโตของไม้กฤษณาที่ปลูกในท้องที่อาํ เภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา โดยวัด
การเติบโตของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกและความสูงของต้นกฤษณาในแปลงปลูกแบบวนเกษตรบริ เวณสวน
หลังบ้านที่มีอายุต่างกัน 4 ชั้นอายุ คือ 5 7 9 และ 11 ปี ศึกษาลักษณะของสภาพแวดล้อมบางประการในพื้นที่
ปลูก ได้แก่ จํานวนชนิ ดพันธุ์ไม้ ความหนาแน่ นและความเด่นของพันธุ์ไม้ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยดังกล่าวกับอัตราการเติบโตของต้นกฤษณา
จากการศึ กษาพบว่า อัตราความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกของต้น
กฤษณาที่อายุ 5 7 9 และ 11 ปี มีค่า 2.3 2.1 1.6 และ 2.1 เซนติเมตร ตามลําดับ และความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี
ของขนาดความสู งมีค่าเท่ากับ 1.36 1.54 1.12 และ 0.99 เมตร ตามลําดับ ปั จจัย แวดล้อมมีผลต่อ
ความเพิ่มพูนรายปี ของไม้กฤษณาที่อายุ 7 ปี ขึ้ นไป ในไม้กฤษณาที่มีอายุ 7 ปี อัตราความเพิ่มพูนทางขนาด
เส้นผ่า ศูนย์กลางที่ ร ะดับอกเฉลี่ยรายปี มีความสัมพันธ์ในเชิ งลบความหนาแน่นของไม้ทุกชนิ ดที่ปลูกร่ วม
ในขณะที่ไม้กฤษณาที่อายุ 9 ปี อัตราความเพิ่มพูนทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ยรายปี มีความสัมพันธ์
ในเชิ งลบกับจํานวนชนิ ดพืชที่ปลูกร่ วม ความหนาแน่นของพืชที่ปลูกร่ วม และความเด่นทางพื้ นที่หน้าตัด
ของไม้อื่น สําหรับไม้กฤษณาที่ อายุ 11 ปี อัตราความเพิ่มพูนทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับอกเฉลี่ยรายปี
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจํานวนชนิดพืชที่ปลูกร่ วม ความหนาแน่นของไม้อ่ืน และไม้ทุกชนิดที่ปลูกร่ วม
คําหลัก: กฤษณา การเจริ ญเติบโต วนเกษตร
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ABSTRACT
This study investigated the growth rate of agarwood for the 4 age-categories, which are 5, 7, 9,
and 11 years respectively and have been planted in agro-forestry pattern in the home gardens in the area of
Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province by measuring their growth on the diameter at
breast height. Additionally, the study aimed to find out some aspects of environmental factors in planting
area, for instance, quantity of plant species, density and dominance of plants in order to analyze the
relationship between those mentioned factors and growth rate of agarwood.
The results of the study indicated that the mean annual increment rate of diameter at breast
height of agarwood at the ages of 5, 7, 9, and 11 years were 2.3, 2.1, 1.6, and 2.1 centimeters respectively.
Also the mean annual increments rate of height were 1.36, 1.54, 1.22 and 0.99 meters respectively. The
environmental factors in planting area showed correlation to mean annual increment when agarwoods were
more than 5 year old. At the age of 9 years, agarwood were negative relationship to quantity of plant species,
density and co plants dominance. Vice versa, the 11 year-old were positive relationship to quantity of plant
species, density of co plants and other co-plants.

Keywords: Agarwood, Growth, Agro-forsetry
คํานํา
อําเภอวังนํ้าเขี ยว จังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่ ติดต่อกับอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ ซึ่ งเป็ นแหล่ง
ไม้กฤษณาตามธรรมชาติในอดีต วิพกั ตร์และคณะ (2545) รายงานว่าราษฎรจํานวนหนึ่ งในอําเภอนี้ นิยมเก็บหา
กฤษณาเพื่อ การค้า เนื่ อ งจากมีร ายได้ดี เมื่อความต้องการกฤษณามีมากขึ้ นผูล้ กั ลอบเก็บหากฤษณาใน
อุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ย่ิงมากตามไปด้วย ผูเ้ ก็บหาบางคนถูกจับกุมดําเนิ นคดี และถูกศาลพิพากษาให้จาํ คุก
ส่ งผลกระทบทางสังคมในระดับชุ มชน และเกิ ดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ ของรัฐและราษฎรบางกลุ่ม
นับเป็ นเรื่ องน่ ายินดี ที่เกษตรกรได้เริ่ มปลูกไม้กฤษณาขึ้ นในที่ ดินของตนเอง โดยมีรูปแบบการปลูกและการ
เลือกชนิ ดพืชที่ปลูกร่ วมที่หลากหลาย ลักษณะการปลูกไม้กฤษณาในพื้นที่อาํ เภอวังนํ้าเขียวเป็ นการปลูกแบบ
กระจัดกระจายตามพื้นที่ว่างภายในบริ เวณบ้าน เช่น สวนหลังบ้าน แนวรั้วต้นไม้ หรื อปลูกแซมในสวนผลไม้
และมี แนวโน้มว่าจะมี ผูส้ นใจปลูกไม้กฤษณามากยิ่งขึ้ น หากได้รับการสนับสนุ นอย่างจริ งจังจากหน่ วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะด้านกล้าไม้และการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ ยงั่ ยืนในอนาคต ซึ่ งถ้าสามารถจัดการ
ไม้กฤษณาได้ก็จะเป็ นแนวทางหนึ่ งในการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ค วบคู่กบั การใช้ประโยชน์ที่ดิ น โดยใน
ปั จจุบนั สามารถกระตุน้ ให้เกิ ดสารกฤษณาในไม้ที่ปลูกได้ จึ งจําเป็ นต้องศึ กษาการเติ บโตของไม้กฤษณาใน
รู ปแบบอื่นนอกเหนือจากการปลูกสวนป่ าเพื่อการพัฒนาการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาการเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของไม้กฤษณาที่ปลูกในสวนหลังบ้าน
2. หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการในแปลงปลูกกฤษณากับการเติบโต
ของไม้กฤษณา
วิธีการศึกษา
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการที่หมู่บา้ นคลองทราย ตําบลวังนํ้าเขี ยว และหมู่บา้ นคลองสะท้อน
ตําบลวังหมี อําเภอวังนํ้าเขี ยว จังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่ติดต่อกับอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ ซึ่ งเป็ นแหล่งไม้
กฤษณาตามธรรมชาติ ในอดีตสภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นเนิ นเขาสู งตํ่าสลับกัน มีระดับความสู ง 400-840 เมตร
เหนื อระดับนํ้าทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิต่าํ สุ ดเฉลี่ย 15 °C ในเดือนมกราคม อุณหภูมิสูงสุ ด
เฉลี่ย 35 °C ในเดือนเมษายน มีปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตรต่อปี ความชื้ นสัมพัทธ์สูงสุ ดเฉลี่ยร้อยละ 81
ในเดือนตุลาคม ความชื้ นสัมพัทธ์ต่าํ สุ ดเฉลี่ยร้อยละ 57 ในเดือนมีนาคม ลักษณะทางธรณี วิทยาประกอบด้วย
ชุดหิ นอัคนี เขาสอยวอย ชุดหิ นภูกระดึง และชุดหิ นพระวิหาร ลักษณะทางปฐพีวิทยาประกอบด้วย 3 ชุดดิน
หลัก ได้แก่ หน่วยดินสัมพันธ์ของชุดดินลาดหญ้าและชุ ดดินท่ายาง ชุดดิ นจัตุรัส หน่ วยดิ นสัมพันธ์ของชุดดิ น
โคราช และชุดดินดอนไร่
จากการสํารวจพบว่า ผูป้ ลูกไม้กฤษณาในหมู่บา้ นคลองทรายมีไม่ต่ าํ กว่า 18 ครัวเรื อน โดยมี
จํานวน 3 ครัวเรื อนที่เริ่ มปลูกไม้กฤษณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และหมู่บา้ นคลองสะท้อนมีจาํ นวนผูป้ ลูกไม้กฤษณา
ไม่ต่าํ กว่า 15 ครัวเรื อน โดยมีจาํ นวน 2 ครัวเรื อนที่เริ่ มปลูกไม้กฤษณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จากข้อมูลที่ได้นาํ มา
คัด เลื อ กกลุ่มตัวอย่า งแบบเจาะจง 2 ครั วเรื อนจาก 2 หมู่บา้ น โดยบ้า นคลองทรายคัด เลื อกครั วเรื อนของ
นายฑูรย์ สยามล ใช้แ ปลงกฤษณาอายุ 5 ปี และ 11 ปี และหมู่บา้ นคลองสะท้อนคัด เลือกครัวเรื อนของ
นายเย็น ขาวจันทึก ใช้แปลงกฤษณาอายุ 7 ปี และ 9 ปี เพื่อศึกษาการเติบโตของไม้กฤษณาที่ปลูกในสวนหลังบ้าน
การศึ กษาการเติ บโตของไม้กฤษณาที่ ปลูกในสวนหลังบ้าน โดยคัดเลือกพื้นที่ ปลูกกฤษณาอายุ
5 7 9 และ 11 ปี ชั้นอายุละ 4 แปลง วางแปลงตัวอย่างขนาด 10x10 เมตร เพื่อศึกษาโครงสร้างของสังคมพืชที่ปลูก
ในแต่ละชั้นอายุ เลือกต้นไม้กฤษณาตัวอย่างจํานวน 16 ต้น วัดความเติ บโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับอก
ความสู งทั้งหมดของไม้กฤษณา เพื่ อประมาณค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ของต้นไม้แต่ละชั้นอายุ และศึ กษา
ปั จจัยแวดล้อมทางชี วภาพโดยวัดต้นไม้ที่ข้ ึนอยู่ภายในแปลงตัวอย่างในรัศมี 3 เมตร จากไม้กฤษณาที่สุ่ มเลือก
ทั้ง 16 ต้น
ผลการศึกษา
1. การศึกษาพบว่าการใช้ที่ดินเพื่อปลูกกฤษณาของเกษตรกรมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันกล่าว คือ
เป็ นการปลูกแบบผสมผสาน มีสวนผลไม้ สวนหลังบ้าน แล้วเอาไม้กฤษณาไปปลูกแทรก หรื อมีพ้ืนที่โล่งแล้ว
นําไม้กฤษณาปลูกผสมภายหลังกับไม้ชนิดอื่น เรี ยกว่าสวนผสมผสาน สวนหลังบ้าน หรื อ home garden นัน่ เอง
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ส่ วนปัจจัยสภาพแวดล้อมของแต่ละแปลงแตกต่างกันไปตามชนิ ดพืชที่ปลูกควบหรื อความหนาแน่นของต้นไม้
ในแปลงปลูก ซึ่ งสามารถอธิ บายแยกตามชั้นอายุของแปลงปลูกไม้กฤษณา โดยกฤษณาแปลงอายุ 9 ปี มีความ
หนาแน่นของต้นไม้ท้ งั หมดสูงสุ ดคือ 333 ต้นต่อไร่ ความเด่นทางพื้นที่หน้าตัดของไม้ท้ งั หมดสู งสุ ดคือ ร้อยละ
79.63 ต่อไร่ ขณะที่กฤษณาแปลงอายุ 11 ปี มีความหนาแน่นของต้นไม้ท้ งั หมดตํ่าสุ ดคือ 67 ต้นต่อไร่ ความเด่น
ทางพื้นที่หน้าตัดของไม้ท้ งั หมดตํ่าสุ ดคือ ร้อยละ 7.93 ต่อไร่ กฤษณา แปลงอายุ 5 ปี ความหนาแน่นของต้นไม้
ชนิดอื่นสูงสุ ดคือ 32 ต้นต่อไร่ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชในแปลงปลูกไม้กฤษณา
อายุ
(ปี )

ความหนาแน่ น
(ต้ น/ไร่ )
กฤษณา ไม้ อนื่
รวม

ความเด่ นทางพืน้ ที่หน้ าตัด
(ร้ อยละ/ไร่ )
กฤษณา ไม้ อนื่
รวม

ชนิดพืชที่ปลูกร่ วม

5

247

32

279

17.54

1.52

19.05

กฤษณา เหรี ยง กล้วย

7

223

18

241

36.28

0.43

36.71

กฤษณา มะม่วง มะกอก
มะพร้าว

9

308

25

333

70.38

9.25

79.63

กฤษณา มะม่วง ขนุน มะพร้าว

11

42

25

67

7.54

0.38

7.93

กฤษณา มะไฟ กระท้อน
เหรี ยง ลําไย

การศึกษาการเติบโตของไม้กฤษณาพบว่า การเติ บโตของต้นกฤษณาอายุ 5 7 และ 11 ปี
มีการเติบโตสู งขึ้นตามอายุ โดยการเติบโตของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก มีค่า 11.49 14.91 และ 22.58
เซนติเมตรตามลําดับ และการเติบโตของขนาดความสู งมีค่า 6.78 10.8 และ 10.91 เมตร ตามลําดับ สําหรับ
การเติบโตของต้นกฤษณาอายุ 9 ปี ซึ่ งมีการเติบโตของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก 13.98 เซนติเมตร และ
การเติบโตของขนาดความสู ง 10.09 เมตร ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกของ
ต้นกฤษณาที่อายุ 5 7 9 และ 11 ปี มีค่า 2.3 2.1 1.6 และ 2.1 เซนติเมตร ตามลําดับ และความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี
ของขนาดความสูงมีค่าเท่ากับ 1.36 1.54 1.12 และ 0.99 เมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโตของกฤษณาในแต่ละชั้นอายุ
อายุ
(ปี )
5
7
9
11

φ ทีร่ ะดับอก
(ซม.)
11.49
14.91
13.98
22.58

ความสู ง
(ม.)
6.78
10.8
10.09
10.91

ความเพิม่ พูนเฉลีย่ รายปี (MAI)
ความสู ง (ม./ปี )
φ ที่ระดับอก (ซม./ปี )
2.3±0.4
1.36±0.1
2.1±0.4
1.54±0.2
1.6±0.3
1.12±0.1
2.1±0.4
0.99±0.1
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2. จากการวิ เคราะห์ ค วามสัมพันธ์ ระหว่า งปั จจัย สภาพแวดล้อมบางประการในแปลงปลูก
กฤษณากับการเติบโตของไม้กฤษณาพบว่า ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับอกของ
ต้นกฤษณาอายุ 9 และ 11 ปี มีความสัมพันธ์กบั จํานวนชนิ ดพืชที่ ปลูกร่ วม (ตารางที่ 3) โดยต้นกฤษณาอายุ
9 ปี มีค วามสัมพันธ์ในเชิ ง ลบที่ ระดับความเป็ นไปได้ 0.05 (r มี ค่า -0.551*) ในขณะที่ กฤษณาอายุ 11 ปี
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับความเป็ นไปได้ 0.05 ในเชิงบวก (r มีค่า 0.502*)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเพิ่มพูนรายปี กับความหนาแน่ นของพืชที่ปลูกร่ วม
พบว่า ในไม้กฤษณาอายุ 9 ปี ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ทางความสู งมีความสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นของไม้อื่น
ที่ปลูกร่ วมในเชิงลบที่ระดับความเป็ นไปได้ 0.05 (r มีค่า -0.518) ในทํานองเดียวกันความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ทาง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับอกมีความสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นของไม้กฤษณา ไม้อื่น และไม้ทุกชนิ ดที่
ปลูกร่ วม โดยมีความสัมพันธ์ในเชิ งลบที่ระดับความเป็ นไปได้ 0.05 และ 0.01 ค่า r มีค่า -0.554* -0.680** 0.700** ตามลําดับ ในขณะที่ ไม้กฤษณาอายุ 11 ปี มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับไม้อื่น และผลรวมของไม้
กฤษณาและไม้อื่นที่ปลูกร่ วม ที่ ระดับความเป็ นไปได้ 0.05* ค่า r มีค่า 0.532* สําหรั บไม้กฤษณาอายุ 7 ปี
ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับอกมีความสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นไม้ทุกชนิ ด
ที่ปลูกร่ วมในเชิงลบที่ระดับความเป็ นไปได้ 0.05 ค่า r = -0.502*
สําหรับความสัมพันธ์ของความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับอกกับ
ความเด่ นทางพื้ นที่ หน้าตัด พบว่าในไม้กฤษณาอายุ 9 ปี ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ที่ระดับอกมีความสัมพันธ์กบั ความเด่นทางพื้นที่หน้าตัดของไม้อื่นที่ปลูกร่ วมในเชิ งลบที่ระดับความเป็ นไปได้
0.01 (r มีค่า -0.626)
จะเห็น ได้ว ่า ความเพิ ่ม พูน เฉลี ่ย รายปี ทางขนาดเส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางที ่ ร ะดับ อกของต้น
กฤษณามีแนวโน้มได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกกฤษณามากกว่าความเพิ่มพูนเฉลี่ ย
รายปี ทางความสูง โดยที่ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ของกฤษณาอายุ 7 และ 9 ปี มีความสัมพันธ์ในเชิ งลบกับปั จจัย
สภาพแวดล้อมที่เมื่อค่าความหนาแน่นของไม้ในแปลงปลูก และความเด่นทางพื้นที่หน้าตัดของไม้อื่นที่ปลูกร่ วม
มีค่าสู งความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี จะตํ่าลง สําหรับความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ของกฤษณาอายุ 11 ปี มีความสัมพันธ์
ในทางกลับกันกล่าวคือ เมื่อความหนาแน่นของต้นไม้ในแปลงปลูกตํ่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี จะสู ง ในขณะที่
ความเพิ่ ม พูน เฉลี่ ย รายปี ของกฤษณาอายุ 5 ปี ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับปั จ จัย สภาพแวดล้อ มในแปลงปลู ก
(ตารางที่ 3 )
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ (Pearson Correlation ) ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการในแปลงปลูก
กฤษณากับความเพิ่มพูนรายปี เฉลี่ยทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก และความสูงของไม้
กฤษณาแต่ละชั้นอายุ
อายุ ความเพิม่ พูน จํานวนชนิด
(ปี )
รายปี
พืชที่ปลูกร่ วม

ความหนาแน่ น
(ต้ น/ไร่ )
ไม้ กฤษณา ไม้ อนื่
รวม

ความเด่ นทางพืน้ ที่หน้ าตัด
(ร้ อยละ/ไร่ )
ไม้ กฤษณา ไม้ อนื่
รวม

5

φ ที่ระดับอก
ความสู ง

0.134
0.018

-0.399
-0.417

0.321
0.205

-0.267
-0.330

-0.379
-0.356

0.288
0.223

-0.330
-0.319

7

φ ที่ระดับอก
ความสู ง

0.221
0.074

-0.489
-0.401

-0.068
-0.042

-0.502*
-0.409

-0.428
-0.240

-0.050
-0.050

-0.430
-0.242

9

φ ที่ระดับอก
ความสู ง

-0.551*
-0.385

-0.554*
-0.206

-0.680** -0.700**
-0.518* -0.350

0.142
0.066

-0.626** -0.209
0.006
0.075

11

0.502*
0.323
0.532*
φ ที่ระดับอก
ความสู ง
0.279
0.144
0.339
** ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับความเป็ นไปได้ 0.01
* ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเป็ นไปได้ 0.05
จํานวนตัวอย่าง = 16

0.501*
0.279

0.024
-0.124

0.452
0.365

0.060
-0.094

สรุ ปผล
จากการศึ กษาพบว่า อัตราความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกของต้น
กฤษณาที่อายุ 5 7 9 และ 11 ปี มีค่า 2.3 2.1 1.6 และ 2.1 เซนติเมตร ตามลําดับ และความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ของ
ขนาดความสูงมีค่าเท่ากับ 1.36 1.54 1.12 และ 0.99 เมตร ตามลําดับ ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อความเพิ่มพูนรายปี
ของไม้กฤษณาที่ อายุ 7 ปี ขึ้ นไป ในไม้กฤษณาที่ มีอายุ 7 ปี อัตราความเพิ่ มพูนทางขนาดเส้น ผ่า ศูน ย์ก ลาง
ที่ระดับอกเฉลี่ยรายปี มีความสัมพันธ์ในเชิ งลบความหนาแน่นของไม้ทุกชนิ ดที่ปลูกร่ วม ในขณะที่ไม้กฤษณา
ที่อายุ 9 ปี อัตราความเพิ่มพูนทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับอกเฉลี่ยรายปี มีความสัมพันธ์ในเชิ งลบกับ
จํา นวนชนิ ด พืช ที ่ป ลูก ร่ ว ม ความหนาแน่นของพืช ที ่ปลูก ร่ วม และความเด่นทางพื้ นที่ หน้าตัดของไม้อื่ น
สํ า หรั บ ไม้ก ฤษณาที่ อ ายุ 11 ปี อัต ราความเพิ่ ม พู น ทางขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางที่ ร ะดับ อกเฉลี ่ย รายปี
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจํานวนชนิดพืชที่ปลูกร่ วม ความหนาแน่นของไม้อื่น และไม้ทุกชนิดที่ปลูกร่ วม
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ข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาการเติ บโตของไม้กฤษณาอายุต่างๆ กันในสวนหลังบ้าน ยังมีปัจจัยสภาพแวดล้อ ม
อีกหลายอย่างที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของไม้กฤษณา จึงควรศึกษาปั จจัยอื่นเพิ่มเติม เช่น การปกคลุมของ
ชั้นเรื อนยอด ปริ มาณแสง การเลือกชนิ ดพืชที่ปลูกร่ วมกับไม้กฤษณา ความหนาของใบ การดูดซึ มธาตุอาหาร
คุณสมบัติของดิ น รวมถึ งการตัดสางขยายระยะเมื่ อเรื อนยอดของต้นไม้ชิดกัน ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลต่ อ
การเติบโตของไม้กฤษณา
เอกสารอ้ างอิง
วิพกั ตร์ จิ นตนา รัชนี มณี กุล และพสุ ธา สุ นทรห้าว. 2545. ทรัพยากรป่ าไม้. สภาวะการใช้ที่ดินและ
เศรษฐกิ จ สัง คม ในเขตป่ าเขาภู ห ลวง-วังนํ้าเขี ยว กรณี ศึ กษาบ้านคลองสะท้อน ฉบับบู รณาการ.
โครงการการใช้ที่ดินและการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
หน้า.47-67.
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ศักยภาพทางกายภาพของพืน้ ที่ สําหรับการปลูกสร้ างสวนป่ าไม้ ยูคาลิปตัส
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

SITE PHYSICAL POTENTIALS FOR Eucalyptus Camaldulensis PLANTATIONS
IN THE SOUTH OF NORTHEASTERN THAILAND
วรวิทย์ อินศวร (WORAWIT INSUAN)1 จงรัก วัชรินทร์ รัตน์ (CHONGRAK WACHRINRAT)1
ระเบียบ ศรีกงพาน (RABIEB SRIKONGPAN)1
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาศั ก ยภาพของพื้ นที่ สํ า หรั บ การปลู ก ไม้ ยู ค าลิ ป ตั ส ได้ ด ํ า เนิ นการพื้ นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างซึ่ งมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 8.44 ล้านเฮกแตร์ สามารถจําแนกพื้นที่ กลุ่มชุ ดดิ นในที่ ตอนที่
อยูน่ อกพื้นที่ป่าไม้และกลุ่มชุดดินในที่ลุ่มมีความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งเป็ นพื้นที่เป้ าหมายมีเนื้ อที่
4.65 ล้านเฮกแตร์ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 40 41 35 38 29 33 44 56 55 47 31 36 46 49 48 45
35/56 40/56 48/56 49/56 52 35/40 40/41 และ 40/49 โดยกลุ่มชุดดินที่ 40 (ชุมพวงและยางตลาด) มีพ้ืนที่
มากที่สุดเท่ากับ 1,466,384 เฮกแตร์ คิดเป็ น 17.38 เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่ท้ งั หมด รองลงมาได้แก่ กลุ่มชุดดิน 41
(คําบง) และ 35 (โคราช สตึกและด่านซ้าย) มีพ้ืนที่ 540,479 และ 248,514 เฮกแตร์ ตามลําดับ เมื่อจําแนกชั้น
ดัชนีถ่ินที่ต้ งั ตามมวลชีวภาพที่อยูเ่ หนือพื้นดินที่อายุฐาน 5 ปี ออกเป็ น 5 ชั้น คือ (1) ชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั เหมาะสมมาก
ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 38 รองลงมาเป็ น (2) ชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั เหมาะสมได้แก่ กลุ่มชุดดิน 33 44 และ 46 (3) ชั้นดัช นี
ถิ่นที่ ต้ งั เหมาะสมปานกลางได้แก่ กลุ่มชุ ดดิ น 29 35 36 40 41 47 48 49 52 55 35/40 40/41 และ
40/49 (4) ชั้นดัชนี ถ่ินที่ ต้ งั เหมาะสมน้อยได้แก่ กลุ่มชุ ดดิ น 31 35/56 40/56 48/56 และ 49/56 (5) ชั้นดัชนี
ถิ่นที่ ต้ งั เหมาะสมน้อยมากได้แก่ กลุ่มชุดดิน 56
ผลผลิ ต ของไม้ยู ค าลิ ป ตัส จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ คุ ณ สมบัติ ข องดิ น ที่ ร ะดับ ความลึ ก 10-30
เซนติ เ มตร โดยในพื้ น ที ่ที่มีป ริ ม าณอนุภ าคดิน เหนี ย ว โพแทสเซี ย มที ่แ ลกเปลี ่ย นได้ ฟอสฟอรัส ที ่เ ป็ น
ประโยชน์ และค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินสู งจะให้ผลผลิตของไม้สูง ในทางตรงกันข้ามผลผลิตของไม้
มีค่าตํ่าในพื้นที่ที่มีปริ มาณแคลเซี ยม แมกนี เซี ยม และโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ และปริ มาตรของแข็งในดินสู ง
สํา หรับภูมิอ ากาศไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี นัยสําคัญกับผลผลิ ตของไม้ยูคาลิ ปตัส เนื่ องจากในพื้ นที่ ศึกษา
ภูมิอากาศอยูใ่ นช่วงที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการเติบโตของไม้ชนิ ดนี้ และเมื่อจัดทําเป็ นแผนที่เชิ งตัวเลขแล้ว
สามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ ในการส่ งเสริ มการปลูกป่ าไม้ยคู าลิปตัสแก่ภาครัฐและเอกชน
คําหลัก: ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส ศักยภาพของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
1

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ABSTRACT
The study on site physical potentials of Eucalyptus camandulensis plantations was carried out
in the south of northeastern Thailand. The total area was 8.44 million hectares comprising of upland soil
series groups excluding the area in conservation forests and with slope complex of 4.65 million hectares.
The soil series groups in the study area were No. 40, 41, 35, 38, 29,33,44, 56, 55, 47, 31, 36, 46, 49, 48,
45,35/56, 40/56, 48/56, 49/56, 52, 35/40, 40/41 and 40/49. The soil series group No. 40 (Chumpaung and
Yangtalad) covered the largest area, followed by No.41 (Kambong) and No.35 (Korat, Satuk and Dansai),
respectively. The site qualities were classified into 5 groups and contained the soil series groups as follows;
(1) very good site quality, soil series group No. 38, (2) good site quality, soil series group No. 33, 44 and 46,
(3) moderate site quality, soil series group No. 29, 35, 36, 40, 41, 47, 48, 49,52, 55, 35/40, 40/41 and 40/49,
(4) poor site quality, soil series group No.31, 35/56, 40/56, 48/56 and 49/56, (5) very poor site quality, soil series
group No. 56.
The expression of the relationships between eucalypt total aboveground biomass and soil
properties at 10-30 cm. in depth showed that the total aboveground biomass increased with the increasing of
available phosphorus, exchangeable potassium, soil bulk density, soil porosity. In contrast, the aboveground
biomass decreased with the increasing exchangeable calcium, magnesium and solid phase. In addition, there
were non significantly related to climate. In conclusion, the site physical potentials can be applied to
estimate aboveground biomass and suggest the suitable areas for planting E. camaldulensis in the south of
northeastern Thailand.

Keywords: Eucalyptus calmaldulensis, Site potential, Southern part of Northeast region, Environmental factor
คํานํา
การยกเลิกสัมปทานการทําไม้ในป่ าธรรมชาติในปี พ.ศ. 2532 ทําให้ประเทศไทยขาดแคลนไม้ใช้
สอยในประเทศ ต้องนําเข้าไม้เป็ นจํานวนมากจากต่างประเทศทั้งที่เป็ นไม้ท่อน ไม้แปรรู ป รวมทั้งเยื่อกระดาษ
ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยนําเข้าไม้จากต่างประเทศมีปริ มาณถึง 1,802,330 ลูกบาศก์เมตร คิ ดเป็ นเงิ น
15,267,303,954 บาท (กรมป่ าไม้, 2545) อย่างไรก็ตามทั้งภาครัฐและเอกชนได้ส่งเสริ มให้มีการปลูกสร้าง
สวนป่ าอย่างกว้างขวางภายหลังการปิ ดป่ าสัมปทาน ทั้งไม้เศรษฐกิ จของประเทศ เช่ น ไม้สัก ประดู่ และไม้
โตเร็ ว เช่น ไม้ยคู าลิปตัส และกระถินเทพา ในส่ วนของไม้โตเร็ วโดยเฉพาะไม้ยคู าลิปตัสซึ่ งทั้งประเทศมีพ้ืนที่
ปลูกถึง 2.7 ล้านไร่ (พสุ ธา, 2542) ส่ วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ แผ่นใยไม้อดั และแผ่นชิ้นไม้
อัด ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยได้ส่งออกเยื่อและกระดาษเป็ นจํานวน 229,682 และ 978,739 ตัน คิดเป็ น
มูลค่า 4,142,729,000 และ 21,017,100,000 บาท โดยเกื อบทั้งหมดมาจากไม้ยคู าลิปตัส ดังนั้น ไม้ยคู าลิปตัส
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จึ งเป็ นที่ ต ้อ งการของตลาดอย่างมากและกํา ลังการผลิ ต มี ไม่ เ พี ย งพอกับความต้องการทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ
ไม้ยคู าลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส สามารถที่จะเติบโตได้ในสภาพพื้นที่ต่างๆ เกือบทุกประเภทไม่ว่า
จะเป็ นดินเหนี ยว ดินทราย หรื อดินเค็ม หรื อในสภาพอากาศแห้งแล้ง และสามารถทนต่อการท่วมขังของนํ้า
ได้นาน (จักรกฤษณ์ และคณะ, 2532) แต่มิได้หมายความว่าไม้ยคู าลิปตัสจะเติบโตได้ดีทุกพื้นที่ ได้มีการศึกษา
ในเรื่ องการเติบโตของไม้ชนิ ดนี้ ในพื้นที่ต่างกันพบว่า มีผลผลิตในรู ปนํ้าหนักสดอยู่ระหว่าง 8-21 ตันต่อไร่
ในไม้ยคู าลิปตัสอายุ 13 ปี (จงรัก, 2538) ดังนั้นในการปลูกสวนป่ านั้นควรมีการศึกษาถึงศักยภาพทางกายภาพ
ของสภาพพื้นที่วา่ สามารถให้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด และการปลูกสวนป่ าไม้ยคู าลิปตัสต้องมีค่าต้นทุนที่เป็ น
ทั้งค่าแรงงาน กล้าไม้ และค่าดูแลรักษา พื้นที่ที่ให้ผลผลิตสู งก็จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสู งเช่นเดียวกัน
การประเมินศักยภาพของพื้นที่ ในการปลูกไม้ยูคาลิปตัสจึ งเป็ นเรื่ องจําเป็ นที่ ตอ้ งดําเนิ นการเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
และจัดทําเป็ นแผนที่ ใช้ประกอบการส่ งเสริ มและตัดสิ นใจในการปลูกไม้ยคู าลิปตัสของภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกร
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาได้ทาํ การรวบรวมและจัดเตรี ยมข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ (ภาพที่ 1)
1. การรวบรวมและจัด เตรี ย มข้ อ มู ล กลุ่ ม ชุ ด ดิน ในฐานข้อ มู ล การจํา แนกกลุ่ ม ชุ ด ดิ น ของ
กรมพัฒนาที่ ดินซึ่ งอยู่ในรู ปข้อมูลเชิ งตัวเลข (digital) และรายละเอียดในแต่ละกลุ่มชุ ดดิ นที่ ได้จดั ทําไว้ใน
รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่ม 1 และ 2 (กรมพัฒนาที่ดิน,
2541) ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ ปริ มาณนํ้าฝน จํานวนวันที่ ฝนตก และความยาวนานของแสง ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง 2546 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ซ่ ึ งอยู่ในรู ปข้อมูลเชิ งตัวเลขแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่ วน 1:250,000 ครอบคลุมพื้ นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างพร้อมจําแนกพื้นที่ ไม่เหมาะสม
สํา หรั บการปลูกไม้ยูค าลิ ป ตัส ออกนอกพื้ น ที่ เ ป้ าหมายอัน ได้แ ก่ (1) พื้ น ที่ ป่ าไม้ อัน ได้แ ก่ ป่ าอนุ รั ก ษ์
ทั้ง อุ ท ยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ ลุ่มนํ้าชั้น 1 และข้อมูลพื้นที่ ป่าไม้ที่ได้จากการสํารวจ
ปี พ.ศ. 2543 (2) กลุ่มชุดดินที่ลุ่ม (lowland soil series group) เป็ นพื้นที่มีลกั ษณะดินลึก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนและมีการระบายนํ้าเลวซึ่ งมีความเหมาะสมแก่การทําการเกษตรลักษณะพื้นที่ นาข้าว พื้นที่ ปลูก
สวนผัก หรื อพัฒนาพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ าํ เป็ นต้น (3) ชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35% (slope complex)
เป็ นพื้นที่ที่ยงั ไม่มีการจําแนกกลุ่มชุดดินและส่ วนใหญ่อยูใ่ นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยกลุ่มชุดดินที่เป็ นเป้ าหมายใน
การศึกษาเป็ นกลุ่มชุดดินในที่ดอน (upland soil series group)
2. การเก็บข้ อมูล ภาคสนาม ในแต่ ละกลุ่ มชุ ดดิ นเป้ าหมายที่ มีแปลงปลูกไม้ยูคาลิ ปตัส ได้
ดําเนินการวางแปลงขนาด 40x40 ตารางเมตร (1 ไร่ ) ซึ่ งในแต่ละกลุ่มชุดดินทําการวางแปลงอย่างน้อย 3 แปลง
ตัวอย่างกระจายทัว่ พื้นที่ศึกษา ทําการบันทึกพิกดั ทางภูมิศาสตร์ สภาพทัว่ ไปของพื้นที่ อายุของไม้ในสวนป่ า
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Soil series groups
data
(digital file)

Non-forest area
(digital file)

Select
Upland soil series
groups
(>50,000 rai)

Climatic data
- temperature
- humidity
- rainy days
- amount of rainfall

Overlay

Data preparation

Selected upland soil series
groups for Eucalypt planting
Sample plot
(40x40 m.)
Growth data
- age
- DBH
- Height
- management
- spacing

Soil data
(0-10, 10-30, 30-60 cm. in depth)
- disturbed soil
- undisturbed soil

Calculation

Data collection

Interpolated grid

Aboveground biomass
Soil properties in each sample plot

Climatic data

Multiple regression

Site index curve
Site quality in each
soil series groups

Relation between biomass and soil properties

Data analysis

Multiple regression
Relation between biomass and climate
Multiple regression

Site potential

ภาพที่ 1

Relation between biomass and climate and soil properties

องค์ประกอบข้อมูลและขั้นตอนการศึกษา
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ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับความสู งเพียงอก (ระดับ 1.30 เมตร) และความสู งทั้งต้นของไม้ทุกต้นใน
แปลง พร้อมทําการเลือกเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0–10, 10–30 และ 30-60 เซนติเมตร
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณสมบัติของดิน โดยทําการวิเคราะห์หาเนื้ อดิน (soil texture)
องค์ประกอบของดิน (soil composition) และความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) ปฏิกิริยาดิน (soil
reaction, pH) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน (soil organic matter, OM) ปริ มาณฟอสฟอรัส (P) ที่เป็ นประโยชน์
ปริ มาณโพแทสเซี ยม (K) แคลเซี ยม (Ca) แมกนีเซี ยม (Mg) และโซเดียม (Na)
3.2 การวิ เคราะห์ ข ้อมู ลผลผลิ ตของไม้ยู ค าลิ ป ตัส โดยวิ เคราะห์ ข ้อมู ลผลผลิ ตของไม้
ยูคาลิปตัสในชั้นอายุต่างๆ ในแต่ละกลุ่มชุดดินในที่ดอนทั้งในรู ปปริ มาตร (V) นํ้าหนักสดของลําต้น (Wfs) มวล
ชี ว ภาพของลํา ต้น (Ws) กิ่ ง (Wb) ใบ (Wl) และส่ ว นที่ อ ยู่ เ หนื อ พื้ น ดิ น (WT) ของต้น ไม้ โดยใช้ส มการ
ความสัมพันธ์ในรู ป allometric relation ของจงรัก (2546) จากนั้นนํามาสร้างเส้นดัชนี ของถิ่นที่ต้ งั (site index
curve) แสดงข้อมูลมวลชี วภาพของต้นไม้เฉพาะส่ วนที่อยู่เหนื อพื้นดินและอายุ โดยวิธี Anamorphosis (ปั สสี , 2534)
แบ่งออกเป็ น 5 ดัชนี ถิ่นที่ต้ งั ได้แก่ เหมาะสมมาก (very good) เหมาะสม (good) เหมาะสมปานกลาง
(moderate) เหมาะสมน้อย (poor) และเหมาะสมน้อยมาก (very poor) ประเมินคุณภาพของถิ่นที่ต้ งั ของแต่ละกลุ่ม
ชุดดินและจัดทําแผนที่แสดงศักยภาพของกลุ่มชุดดินในพื้นที่ในการปลูกไม้ยคู าลิปตัส
3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพภูมิอากาศ โดยเลือกสถานี ตรวจสภาพอากาศที่อยู่รอบพื้นที่
ศึกษาลงในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยแต่ละสถานี มีขอ้ มูลอุณหภูมิต่าํ สุ ด อุณหภูมิสูงสุ ด อุณหภูมิ
เฉลี่ย ความชื้ นสัมพัทธ์ต่าํ สุ ด ความชื้ นสัมพัทธ์สูงสุ ด ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ย ปริ มาณนํ้าฝน และจํานวนวันที่
ฝนตก นําข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมและหาความสัมพันธ์ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ (ตํ่าสุ ด สู งสุ ด และเฉลี่ย)
ความชื้นสัมพัทธ์ (ตํ่าสุ ด สูงสุ ด และเฉลี่ย) ปริ มาณนํ้าฝนและจํานวนวันที่ฝนตก ทําการหาช่วงการประมาณค่า
(Interpolation) โดยวิธีการ Spline (ESRI, Inc.1, 1990) ใช้ค่า 12 จุด หาขนาดความละเอียด (resolution) 100 เมตร
ซึ่ งเป็ นขนาดที่มีความเหมาะสมและไม่ละเอียดเกินหรื อหยาบเกินไป และอ่านค่าบริ เวณแปลงตัวอย่างที่ทาํ การ
สํารวจในภาคสนาม
3.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัส
ในรู ปมวลชี วภาพของต้นไม้เฉพาะส่ วนที่อยู่เหนื อพื้นดิ นที่ อายุ 5 ปี กับคุณสมบัติของดิ นในสวนป่ า ปั จจัย
ภูมิอากาศ โดยนํามาวิเคราะห์สมการเส้นตรงพหุ (multiple regressions)
4. สถานที่ศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ ยโสธร
นครราชสี มา บุรีรัมย์ ศรี สะเกษ สุ รินทร์ อุบลราชธานี และอํานาจเจริ ญ ซึ่ งมีสภาพภูมิประเทศแยกจาก
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และจากที่ ราบในประเทศกัมพูชาอย่างเด่ นชัด เพราะการยกตัวของแผ่นดิ นด้าน
ตะวันตกและด้านใต้ ลักษณะโครงสร้างทางธรณี วิทยาประกอบด้วยหิ นชั้น ซึ่ งมีหินทรายและชั้นหิ นเกลื อ
แทรกอยู่ในบางบริ เวณ หิ นดาน (bed rock) ที่เป็ นหิ นทรายเมื่อมีการสึ กกร่ อนสลายตัวไปเป็ นดินทรายจะขาด
ความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บนํ้า ทําให้เกิดปั ญหาความแห้งแล้ง ซึ่ งบริ เวณตอนใต้ของภาคบางแห่ งพบหิ นอัคนี
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ส่ วนใหญ่เป็ นหิ นบะซอลต์ยคุ เทอร์ เชี ยรี่ แทรกดันขึ้นมาเป็ นหย่อมๆ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และศรี สะเกษ
ส่ วนในทางตะวันตกของภาคบางแห่ งมีการกัดซะเกิดเป็ นเมซา (mesa) หรื อ เป็ นที่ราบสู ง (tableland) ลักษณะ
ทัว่ ไปของดิ นเป็ นดิ นลึกถึงลึกมาก มีเนื้ อดิ นเป็ นดิ นร่ วนปนทราย หรื อทรายปนดิ นร่ วนตอนบน และเป็ นดิ น
ร่ วนปนทรายในดิ นชั้นล่า งเป็ นส่ วนใหญ่ มีปฏิ กิริ ยาดิ นเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดแก่ มีความอุดมสมบูร ณ์ต่ าํ
มักเกิ ดจากวัตถุตน้ กําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้าหรื อจากการสลายตัวผุพงั ของหิ นเนื้ อหยาบ โดยทัว่ ไปมักมีการ
ระบายนํ้าดี แต่เมื่อถ้าพื้นที่มีความลาดชันสูงจะสามารถเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย
ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษาจัดอยูใ่ นเขตร้อนชื้ นโดยมีช่วงฤดูฝนตก 6-8 เดือน และช่วงฤดู
แล้ง 4-6 เดือน อุณหภูมิต่าํ สุ ดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม–มกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23–24 °C และอุณหภูมิ
สูงสุ ดอยูใ่ นช่วงเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29-30 °C โดยช่วงแห้งแล้งเริ่ มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนตุลาคม ปริ มาณนํ้าฝนเริ่ มน้อยลง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเริ่ มน้อยลงเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ถึงเดือนเมษายน
เมื่อมีฝนตกมากขึ้นความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศก็จะเพิ่มขึ้น พื้นที่ที่มีปริ มาณนํ้าฝนสู งที่สุดคื อ จังหวัดอุบลราชธานี
และสุ รินทร์ โดยมีปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,675.33 และ 1,666.41 มิลลิเมตรต่อปี ตามลําดับ โดยในพื้นที่จงั หวัด
อุบลราชธานีจะมีปริ มาณฝนตกที่สมํ่าเสมอตลอดช่วง 4-5 เดือน ส่ วนในพื้นที่จงั หวัดสุ รินทร์ น้ นั ในช่วงต้นฤดู
จะมีฝนตกน้อย และจะมีฝนตกหนักมากขึ้นในช่วงเดือนสิ งหาคม-กันยายน ส่ วนในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา
บุรีรัมย์ และชัยภูมิ มีแนวโน้มที่จะเกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม (ภาพที่ 2)
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ขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจยั ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างของประเทศไทยและสภาพอากาศ
เฉลี่ยบริ เวณพื้นที่ศึกษาวิจยั ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2542-2546) สร้างตามวิธีการของ Walter (1955)
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ผลการศึกษา
1. พืน้ ที่เป้ าหมาย
การศึกษาได้ดาํ เนิ นงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างของประเทศไทย อันได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ ยโสธร นครราชสี มา บุรีรัมย์ ศรี สะเกษ สุ รินทร์ อุบลราชธานี และอํานาจเจริ ญ โดยมีพ้ืนที่รวม
ทั้งหมด 8,436,229 เฮกแตร์ โดยจังหวัดนครราชสี มามีพ้ืนที่มากที่สุด เท่ากับ 2,073,389 เฮกแตร์ รองลงมาได้แก่
จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรี สะเกษ สุ รินทร์ ยโสธร และอํานาจเจริ ญ ตามลําดับ มีพ้ืนที่ 1,565,001
1,268,293 1,011,723 893,294 885,476 412,624 และ 326,431 เฮกแตร์ ตามลําดับ จากพื้นที่ท้ งั หมดทําการ
จําแนกพื้นที่ที่ไม่เหมาะสําหรับการปลูกไม้ยคู าลิปตัสออก ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วยพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า อุทยานแห่ งชาติ และพื้นที่ ป่าไม้ที่ได้จากการสํารวจ ปี 2543 มีพ้ืนที่ 1,485,314 เฮกแตร์ พื้นที่ ความ
ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์ เ ซ็ นต์ซ่ึ งไม่อ ยู่ในป่ าอนุ รั กษ์มีพ้ื นที่ 37,473 เฮกแตร์ และพื้ นที่ กลุ่มชุ ด ดิ นที่ ลุ่ม
ที่ เหมาะสมกับการปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์น้ าํ เป็ นพื้นที่ 3,081,751 เฮกแตร์ รวมพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
เป็ นสวนป่ าไม้ยคู าลิปตัสเท่ากับ 4,604,538 เฮกแตร์ ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยพื้นที่เป้ าหมายซึ่ งเป็ นพื้นที่กลุ่ม
ชุดดินในที่ดอนทั้งหมดที่อยู่นอกพื้นที่ป่าไม้ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่ งชาติ และพื้นที่ป่าไม้) มีพ้ืนที่
3,831,692 เฮกแตร์ คิ ดเป็ น 45.42 เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่ ท้ งั หมด อย่างไรก็ตามเนื่ องจากมีกลุ่มชุ ดดินที่ มีพ้ืนที่
น้อยและกระจัดกระจายอยูเ่ ป็ นจํานวนมากซึ่ งยากต่อการศึกษาจึงได้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มชุดดินในที่ดอนที่มี
ขนาดพื้นที่มากกว่า 8,000 เฮกแตร์ พบว่ามีพ้ืนที่ท้ งั หมดเท่ากับ 3,731,427 เฮกแตร์ คิ ดเป็ น 44.23 เปอร์ เซ็นต์
ของพื้นที่ท้ งั หมดเป็ นพื้นที่เป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 3

พื้นที่กลุ่มชุดดินที่ลุ่ม ป่ าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 4

การกระจายของกลุ่มชุดดินในที่ดินดอนและแปลงตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา
2. การเติบโตและดัชนีถิ่นที่ต้งั

จากข้อมูลผลผลิตของไม้ยคู าลิปตัสชั้นอายุต่างๆ ในแต่ละชุดดินเป้ าหมายสามารถแบ่งชั้นดัชนี
ถิ่นที่ต้ งั ตามมวลชีวภาพเหนื อพื้นดินทั้งหมดในสวนป่ าชั้นอายุต่างๆ ที่อายุฐาน 5 ปี ได้เส้นดัชนี ถ่ินที่ต้ งั เป็ น 5 ชั้น
ดังแสดงในภาพที่ 5 เมื่อนํามาซ้อนทับกับมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นทั้งหมดของกลุ่มชุ ดดิ นในที่ ดอนที่ ได้จาก
การสํารวจปรากฏว่า ชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั เหมาะสมมาก ได้แก่ กลุ่มชุดดิ น 38 ให้ผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ น
ทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 67.50 ตันต่อเฮกแตร์ หรื อ 10.80 ตันต่อไร่ รองลงมาเป็ นชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั เหมาะสม ได้แก่
กลุ่มชุดดิน 33 44 และ 46 ให้ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดเฉลี่ย 55.35 ตันต่อเฮกแตร์ หรื อ 8.86 ตัน
ต่อไร่ ชั้นดัชนีถิ่นที่ต้ งั เหมาะสมปานกลาง ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 29 35 36 40 41 47 48 49 และ 55 ให้ผลผลิต
มวลชี วภาพเหนื อพื้นดินทั้งหมดเฉลี่ย 43.20 ตันต่อเฮกแตร์ หรื อ 6.91 ตันต่อไร่ ชั้นคุณภาพถิ่นที่ต้ งั เหมาะสม
น้อย ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 31 ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดเฉลี่ย 31.05 ตันต่อเฮกแตร์ หรื อ 4.97 ตันต่อ
ไร่ และชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั เหมาะสมน้อยมาก ได้แก่ กลุ่มชุ ดดิ น 56 ให้ผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นทั้งหมด
เฉลี่ย 18.90 ตันต่อเฮกแตร์ หรื อ 3.02 ตันต่อไร่ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 โดยพบว่า ดัชนี ถ่ินที่ต้ งั เหมาะสม
ปานกลางมี พ้ื น ที่ ม ากที่ สุ ดเท่ า กั บ 2,954,191 เฮกแตร์ คิ ด เป็ น 35.02 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องพื้ น ที่ ท้ ั งหมด
หรื อ 79.17 เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่เป้ าหมาย รองลงมาได้แก่ ชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยมาก
เหมาะสม และเหมาะสมมากตามลําดับ มีพ้ืนที่ 550,152 106,699 102,366 และ 18,018 เฮกแตร์ ตามลําดับ ซึ่ ง
สามารถพบชั้นดัชนี ถ่ินที่ ต้ งั เหมาะสมมากในจังหวัดอุบลราชธานี มากที่ สุด มีพ้ืนที่ เท่ ากับ 7,603 เฮกแตร์
รองลงมาได้แก่ จังหวัดศรี สะเกษ อํานาจเจริ ญ นครราชสี มา สุ รินทร์ ชัยภูมิ ยโสธร และบุรีรัมย์ตามลําดับ มี
พื้นที่เท่ากับ 4,570 2,377 1,966 638 577 247 และ 40 เฮกแตร์ ตามลําดับ ส่ วนชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั เหมาะสมพบ
ในจังหวัดนครราชสี มามีพ้ื นที่ มากที่ สุดเท่ากับ 38,981 เฮกแตร์ รองลงมา ได้แก่ ศรี สะเกษ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
225

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อขจัดความยากจน”

อุบลราชธานี ยโสธร สุ รินทร์ และอํานาจเจริ ญ มีพ้ืนที่เท่ากับ 18,441 13,385 11,665 11,107 6,527 1,688
และ 571 เฮกแตร์ ตามลําดับ ส่ วนชั้นดัชนี ถ่ินที่ ต้ งั ที่ มีความเหมาะสมปานกลางพบพื้นที่ มากที่ สุดในจังหวัด
นครราชสี ม า มี พ้ื น ที่ 860,676 เฮกแตร์ รองลงมา ได้แ ก่ จัง หวัด อุ บ ลราชธานี บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ชัย ภู มิ
อํานาจเจริ ญ ศรี สะเกษ และยโสธรตามลําดับ มีพ้ืนที่เท่ากับ 553,632 480,006 328,334 319,512 167,252,
125,455 และ 119,324 เฮกแตร์ ตามลําดับ และมีการกระจายของแต่ละชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั ลักษณะการกระจาย
(ภาพที่ 6)

110
100

Totalaboveground
biomass (ton/ha)
Total
biomass (ton/ha)

90
Soil series group 29
Soil series group 31
Soil series group 33
Soil series group 35
Soil series group 36
Soil series group 38
Soil series group 40
Soil series group 41
Soil series group 44
Soil series group 46
Soil series group 47
Soil series group 48
Soil series group 49
Soil series group 55
Soil series group 56

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Age (years)
ภาพที่ 5

การแบ่งชั้นดัชนีถิ่นที่ต้ งั ของแต่ละกลุ่มชุดดินโดยวิธี Anamorphosis
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ตารางที่ 1 การแบ่งชั้นดัชนี ถิ่นที่ต้ งั ตามมวลชี วภาพทั้งหมดของสวนป่ ายูคาลิปตัส โดยวิธี Anamorphosis
ในแต่ละกลุ่มชุดดิน
ดัชนีถิ่นที่ต้งั
เหมาะสมมาก

กลุ่มชุดดิน
38

เหมาะสมปานกลาง 33 44 46
เหมาะสม

29 35 36 40
41 47 48 49
52 55 35/36
35/40 40/41
40/49

มวลชีวภาพ (ตัน/เฮกแตร์ )

ปริมาตร
(ลบ.ม/เฮก
แตร์ )

Ws

Wb

Wl

WT

นํา้ หนักสดของลําต้ น
(ตัน/เฮกแตร์ )

38.04

3.88

1.28

43.2

83.39

105.48

48.74

4.97

1.64

55.35

106.84

135.15

59.44

6.06

2

67.5

130.29

164.82

เหมาะสมน้อย

31 35/56
40/56 48/56
49/56

27.34

2.79

0.92

31.05

59.93

75.82

เหมาะสมน้อยมาก

56

16.64

1.7

0.56

18.9

36.48

46.15

ตารางที่ 2

การกระจายพื้นที่ช้ นั ดัชนีถิ่นที่ต้ งั ในแต่ละจังหวัดของพื้นที่เป้ าหมาย

พืน้ ที่ (เฮกแตร์ )
เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้ อย เหมาะสมน้ อยมาก
ชัยภูมิ
577
13,385
319,512
256,621
26,120
นครราชสี มา
1,966
38,981
860,676
64,738
12,421
บุรีรัมย์
40
11,665
480,006
18,219
1,732
ยโสธร
247
6,527
119,324
17
ศรี สะเกษ
4,570
18,441
125,455
124
สุ รินทร์
638
1,688
328,334
915
4,571
อํานาจเจริ ญ
2,377
571
167,252
29,506
9,344
อุบลราชธานี
7,603
11,107
553,632
180,013
52,512
รวม
18,018
102,366
2,954,191
550,152
106,699
จังหวัด
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รวม
616,216
978,781
511,662
126,115
148,590
336,146
209,050
804,868
3,731,427
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ภาพที่ 6

การกระจายของชั้นดัชนีถ่ินที่ต้ งั สําหรับการปลูกไม้ยคู าลิปตัสในพื้นที่ศึกษา
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างผลผลิตและคุณสมบัตขิ องดิน

ความสั ม พัน ธ์ ข องผลผลิ ต มวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น ทั้ ง หมดและคุ ณ สมบั ติ ข องดิ น
ประกอบด้วยคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์และคุณสมบัติทางเคมีพบว่า ที่ระดับความลึก 0-10 เซนติเมตรจากผิวดินและ
ผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นทั้งหมดของไม้ยูคาลิปตัสมีสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต่ าํ และมีความสัมพันธ์
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากดินชั้นบนเป็ นดินที่เกษตรกรได้มีการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลง
ทั้งคุ ณสมบัติทางกายภาพและเคมี เช่ น การไถพรวน การใส่ ปุ๋ย เป็ นต้น ในขณะเดี ยวกันที่ ระดับความลึ ก
10-30 เซนติ เมตรจากผิ วดิ นและผลผลิ ตมวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ นทั้งหมดของไม้ยูค าลิ ปตัสมี สัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์สูงและมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิ ติ โดยพบว่า ผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ น
ทั้ง หมดของไม้ยูค าลิ ป ตัส มี ค่ า สู ง เพิ่ ม ขึ้ น มี ผ ลมาจากปริ ม าณอนุ ภ าคดิ น เหนี ย ว ปริ ม าณโพแทสเซี ย ม
ที่ แลกเปลี่ยนได้ ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินที่มีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่ งแสดง
ว่าดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างซึ่ งส่ วนใหญ่ขาดทั้งธาตุอาหารโพแทสเซี ยสและฟอสฟอรัส
และเป็ นดิ นที่ค่อนข้างเป็ นกรด ดังนั้นในพื้นที่ ที่มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิ นสู งมักจะเป็ นพื้นที่ ที่มีธาตุ
อาหารที่เป็ นประโยชน์มากกว่าดินที่มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินตํ่า อันจะส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
ต้นไม้ และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลทางด้านลบต่อผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้นดินทั้งหมด ได้แก่ ปริ มาตรของแข็ง
ปริ มาณแคลเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ ปริ มาณแมกนี เซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ ปริ มาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ และ
อิ นทรี ย วัต ถุ ที่เ พิ่ มขึ้ น เนื่ องจากโดยปกติ ไ ม้ยูค าลิ ป ตัส เจริ ญ เติ บ โตได้ไ ม่ ดี ใ นบริ เ วณที่ มีแ คลเซี ย มและ
แมกนี เซี ยมที่ แลกเปลี่ยนได้สูง ซึ่ งสอดคล้องกับ Eldridge et. al. (1997) พบว่าไม้ยคู าลิปตัสคามาลดูเลนซิ ส
เจริ ญเติบโตได้ไม่ดีเมื่อสภาพพื้นที่ดินมีแคลเซี ยมสูง ในส่ วนปริ มาณของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ส่วนใหญ่พบ
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ในพื้นที่ดินเค็มซึ่ งไม้ยคู าลิปตัสมีการเจริ ญเติบโตไม่ดี (FAO, 1981) สําหรับปริ มาณอินทรี ยวัตถุที่พบมีค่าอยู่
สู งนั้นมักจะพบอยู่ในพื้นที่ที่มีธาตุปูน เช่น แคลเซี ยม และแมกนี เซี ยมอยู่สูง ซึ่ งยูคาลิปตัสเจริ ญเติบโตได้ไม่ดี
เท่าที่ ควร และที่ ระดับความลึก 30-60 เซนติเมตรและผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นทั้งหมดมีสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์สูง และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบว่า ผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ น
ทั้งหมดของไม้ยคู าลิปตัสมีค่าสู งเพิ่มขึ้ น มีผลมาจากปริ มาณอนุภาคดิ นเหนี ยว ปริ มาตรของดิน และค่าความ
เป็ นกรดเป็ นด่างของดินมีค่าสูงเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดของสมการดังนี้
ระดับความลึก 0-10 cm.
WT = 154.374 + 3.830X10-2 Ca – 8.017 X10-2 Mg – 0.904 Na – 19.823 pH
(R2 = 0.385 Sig.=0.123)
ระดับความลึก 10-30 cm.
WT = 133.435 + 1.318 Clay – 4.014 V.solid + 0.169 K – 1.752X10-2Ca
– 6.666X10-2Mg -0.489 Na – 76.701 OM + 6.988 P + 31.486 pH
(R2 = 0.912 Sig.=0.001)
ระดับความลึก 30-60 cm.
WT = 77.364 + 0.241 Clay + 4.451 V.solid – 212.526 Bd – 5.789X10-3 Ca
– 6.382X10-2 Na – 2.291 P + 10.003 pH
(R2 = 0.805 Sig.=0.003)
เมื่อ

WT
Clay
V.solid
Bd
Ca
Mg
Na
K
P
OM
pH

คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยคู าลิปตัสที่อายุ 5 ปี (ton/ha)
คือ อนุภาคดินเหนียว (%)
คือ ปริ มาตรของแข็ง (cm.3)
คือ ความหนาแน่นรวมของดิน (g./cm.3)
คือ ความเข้มข้นของแคลเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg./kg.)
คือ ความเข้มข้นของแมกนีเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg./kg.)
คือ ความเข้มข้นของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg./kg.)
คือ ความเข้มข้นของโพแทสเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg./kg.)
คือ ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (mg./kg.)
คือ ปริ มาณของอินทรี ยวัตถุในดิน (%)
คือ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน

จากความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิ ตมวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ นทั้งหมดของไม้ยูคาลิ ปตัสและ
คุณสมบัติของดิน ทั้งสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพในแต่ละกลุ่มชุดดินพบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวส่ งเสริ ม
ในการเพิ่มผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้นดินทั้งหมดของไม้ยคู าลิปตัสเมื่อมีค่าเพิ่มสู งขึ้น ได้แก่ ปริ มาณอนุภาค
ดินเหนี ยว ปริ มาณฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์ ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ยนได้ และค่าความเป็ นกรด
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เป็ นด่ างของดิ น และปั จจัยที่ มีผลในทางลบต่ อผลผลิ ตมวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ นทั้งหมดเมื่ อมี ค่าเพิ่ มสู งขึ้ น
ได้แ ก่ ปริ ม าณแคลเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ ปริ ม าณแมกนี เ ซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ และปริ ม าณโซเดี ย ม
ที่ แลกเปลี่ยนได้ โดยลักษณะดินทัว่ ไปของกลุ่มชุ ดดินในที่ ดอนจะมีการขาดปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน ธาตุ
โพแทสเซี ยมและฟอสฟอรัสอย่างมาก และปฏิ กิริยาดิ นที่ มีค่าความเป็ นกรดซึ่ งอาจเนื่ องมากจากปริ มาณธาตุ
อาหารที่ อยู่ในดิ นเกิ ดการถูกชะล้างออกนอกพื้นที่เป็ นเวลานาน และเกิ ดจากวัตถุตน้ กําเนิ ดดินที่ส่วนใหญ่ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างเป็ นหิ นทราย ดังนั้นจึงควรมีการจัดการทางด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า โดย
อาจจะทําการใส่ ปุ๋ยที่ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สาํ คัญ อันได้แก่ โพแทสเซี ยม และฟอสฟอรัส พร้อมทั้งเพิ่ม
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุให้ดินโดยการใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ ประกอบกับการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการคายระเหยของนํ้าสู่
บรรยากาศ อี กทั้งยังช่ วยในการทําให้ดินร่ วนซุ ยและง่ายต่อการแทรกซึ มของนํ้าและอากาศลงสู่ ดิน รวมถึ ง
ระบบรากที่สามารถชอนไชเพื่อหาธาตุอาหารในดินและเป็ นรากฐานให้แก่ลาํ ต้น
4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างผลผลิต และปัจจัยสภาพภูมอิ ากาศ
จากข้อมูลภูมิอากาศของพื้นที่ ศึกษานํามาประมาณการแบบช่ วงและสร้างเป็ นลักษณะการ
กระจายโดยบริ เวณที่มีสีเข้มมีค่าสูงมากกว่าสี จาง โดยพบว่าบริ เวณจังหวัดชัยภูมิลงมาถึงตอนเหนื อของจังหวัด
นครราชสี มา และบริ เวณจังหวัดยโสธรลงมาจังหวัดศรี สะเกษ มีลกั ษณะการกระจายของอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่สูง
ในขณะที่ มีความชื้ นสัมพัทธ์ ปริ มาณนํ้าฝนรายปี และจํานวนวันที่ ฝนตกอยู่ในช่ วงที่ ต่ าํ ส่ วนตอนใต้ของ
จังหวัดนครราชสี มาเรื่ อยมาถึงตอนบนของจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และอุบลราชธานี น้ นั มีอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ต่าํ
ในขณะที่มีความชื้นสัมพัทธ์ ปริ มาณนํ้าฝนรายปี และจํานวนวันที่ฝนตกอยูใ่ นช่วงที่สูง (ภาพที่ 7-10)
การหาค่าปัจจัยสภาพภูมิอากาศในแปลงไม้ยคู าลิปตัสที่ทาํ การศึกษาพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุ ด
สูงสุ ด และเฉลี่ยรายปี มีค่าอยู่ระหว่าง 22.32-23.11°C 32.30-33.69°C และ 26.76-27.65 °C ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ตํ่าสุ ดสูงสุ ด และเฉลี่ยรายปี มีค่าอยูร่ ะหว่าง 49.31-55.17% 85.01-91.10% และ 68.65-75.43 % ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย
รายปี มีค่าอยู่ระหว่าง 937.67-1,716.27 มิลลิเมตร และจํานวนวันที่ ฝนตกเฉลี่ยรายปี มีค่าอยู่ระหว่าง 98.09-127.63
มิลลิเมตร
จากผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ นทั้งหมดต่ อพื้นที่ ของไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี และข้อมูล
สภาพภูมิอากาศ สามารถนํามาหาความสัมพันธ์ โดยสมการเส้นตรงพหุ วิธี backward analysis ได้ดงั นี้
WT = 9,084.595 – 33.219 Hmin – 285.858 Tmin – 24.273 Tmax
R2 = 0.315 Sig.=0.120)
เมื่อ

Hmin
Tmin
Tmax

คือ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตํ่าสุ ด (%)
คือ อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุ ด (°C)
คือ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุ ด (°C)

จากสมการสภาพภูมิอากาศและผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้นดินทั้งหมดที่ได้มีสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ ต่ าํ และไม่ มีค วามสัมพันธ์ อย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ซึ่ งปั จจัยสภาพภูมิอากาศก็ปัจจัย หนึ่ งที่ มี
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ความสําคัญต่ อการเจริ ญเติ บโตของไม้ยูคาลิปตัส แต่เนื่ องจากปั จจัยทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ ศึกษาอยู่
ในช่วงที่ไม่เกิดผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของไม้ยคู าลิปตัส
สรุ ปผล
1. ในการจําแนกกลุ่มชุดดิ นตามศักยภาพของไม้ยูคาลิปตัส พื้นที่ ที่มีความเหมาะสมนั้นส่ วน
ใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสี มา รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ บุ รีรัมย์ ศรี สะเกษ สุ รินทร์
ยโสธร และอํานาจเจริ ญตามลําดับ
2. ศักยภาพของพื้นที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างของประเทศไทย ที่มีพ้ืนที่กลุ่ม
ชุดดินที่ดอนเป็ นพื้นที่เป้ าหมาย พบว่า กลุ่มชุดดินที่ 40 ประกอบด้วย ชุดดินชุมพวง หุบกะพง สันป่ าตอง และ
ยางตลาด มีพ้ืนที่มากที่สุด คิดเป็ น 17.38 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ท้ งั หมด และ 39.30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป้ าหมาย
รองลงมาได้แก่ กลุ่มชุดดิน 41 (คําบง) 35 (ด่านซ้าย ดอนไร่ โคราช มาบบอน สตึก วาริ น และยโสธร) 40/56
และ 48/56 คิ ดเป็ น 6.41 2.95 2.39 และ 2.02 เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่ ท้ งั หมด หรื อ 14.48 6.66 5.40 และ 4.56
เปอร์ เซ็ นต์ของพื้ นที่ เป้ าหมาย ซึ่ งส่ วนใหญ่เ ป็ นพื้ นที่ ที่มีศกั ยภาพในการปลูกไม้ยูคาลิ ป ตัส โดยมี ความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลผลิ ต มวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ นทั้งหมดของไม้ยูค าลิ ต ัส มี ผลมาจากปริ มาณอนุ ภ าคดิ น
เหนี ยว ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และค่าความเป็ นกรดเป็ น
ด่างของดิ นมีค่าเพิ่มขึ้น ปั จจัยที่ ส่งผลทางด้านลบต่อผลผลิตมวลชี วภาพเหนื อพื้นดิ นทั้งหมดได้แก่ ปริ มาตร
ของแข็งในดิน ปริ มาณแคลเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ แมกนี เซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ และ
อินทรี ยวัตถุมีค่าเพิ่มมากขึ้ น ส่ วนตามระดับความลึกของชั้นดิ นพบว่า ความหนาแน่ นรวมของดิ น ปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุ อนุภาคดินเหนียว ปริ มาณแคลเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และค่า
ความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินด้านบนมีค่ามากขึ้นส่ งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ในดินชั้นล่างเมื่อความหนาแน่น
รวมของดินเพิ่มขึ้นส่ งผลให้การชอนไชของรากลําบาก และทั้งลดการถ่ายนํ้าและอากาศระหว่างอากาศและดิน
จึงส่ งผลให้มีผลผลิตลดลง สําหรับในส่ วนปั จจัยทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษาพบว่า สภาพภูมิอากาศอยู่
ในช่วงที่ไม่เกิดผลกระทบต่อการเติบโตของไม้ยคู าลิปตัส อันเนื่ องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความชื้ น
สัมพันธ์ ปริ มาณนํ้า ฝน และจํา นวนวันที่ ฝ นตกมี ค่ า อยู่ในช่ วงใกล้เ คี ย งกัน ดังนั้นการปลูกสร้ า งสวนป่ า
ไม้ย ูค าลิ ปตัสควรมี การจัด การแบบผสมผสาน โดยการปลูกพื ช คลุมดิ น ซึ่ งพื ชที่ ค วรปลูกควบคู่ จะต้องมี
ประโยชน์เกื้อหนุนไปกับการเติบโตของไม้ยคู าลิปตัส ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินและทําการปรับปรุ งดิน
ในพื้นที่
4. การศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้พิจารณาถึงพันธุ กรรมของไม้ยคู าลิปตัสและระดับการจัดการสวนป่ า
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรได้คาํ นึงถึงเรื่ องดังกล่าวเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องมากขึ้น

231

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อขจัดความยากจน”

ภาพที่ 7 ค่าอุณหภูมิต่ําสุด-สูงสุดเฉลี่ยรายป�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างป� พ.ศ. 2542-2546
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การจัดการและการใช้ ประโยชน์ หวายอย่ างยัง่ ยืนในประเทศไทย
SUSTAINABLE MANAGEMENT AND UTILIZATION
OF RATTAN IN THAILAND
สมิต บุญเสริมสุ ข (SMIT BOONSERMSUK)1
บทคัดย่ อ
หวายจัดเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญและมีการใช้ประโยชน์กนั อย่างกว้างขวางทั้งในระดับท้องถิ่น
และในเชิ งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน อีกทั้งสามารถ
สร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นได้ดว้ ยกรรมวิธีต่างๆ ส่ งผลให้หวายเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดเป็ นจํานวนมาก
ในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยปั จจุบนั หวายเป็ นของป่ าที่หายากและมีราคาแพงขึ้น ในแต่ละปี
ต้องนําเข้าเป็ นจํานวนมากจากต่างประเทศ ซึ่ งการนําหวายเข้าจากต่างประเทศเป็ นจํานวนมากนี้ ทาํ ให้ไทย
เสี ยดุลการค้าทั้งๆ ที่เป็ นประเทศหนึ่งที่มีศกั ยภาพในการปลูกและผลิตหวายที่มีคุณภาพ
กรมป่ าไม้ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวของหวายจึงได้ร่วมกับองค์การไม้เขตร้อนระหว่าง
ประเทศ (ITTO) จัดทํา “โครงการการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนของหวายจากแปลงปลูกในประเทศไทย”
เพื่อศึกษาถึงการจัดการและการใช้ประโยชน์หวายอย่างยัง่ ยืนสําหรับประเทศไทย
โครงการดังกล่าวมีการจัดสร้างแปลงสาธิ ตและทดลองปลูกหวายใช้ลาํ ขนาดใหญ่ คือ หวายโป่ ง
และหวายกําพวนในสวนป่ าไม้โตเร็ วที่ จงั หวัดกระบี่ รวมถึ งหวายตะค้าทองซึ่ งเป็ นหวายใช้ลาํ ขนาดเล็กที่
จังหวัดนราธิ วาส นอกจากนี้ยงั จัดสร้างแปลงสาธิ ตและทดลองปลูกหวายดงซึ่ งเป็ นหวายที่ได้รับความนิ ยมใน
การบริ โ ภคหน่อที่จงั หวัด สกลนคร ทั้งนี้ เ พื่อศึกษาหาแนวทางในการส่ งเสริ มการปลูกและจัด การหวาย
แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมให้แก่เกษตรกรต่อไป
นอกจากนี้ทางโครงการยังได้จดั ประชุม สัมมนา และฝึ กอบรม ในเรื่ องของการปลูก การจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากหวายให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผูส้ นใจ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ความรู ้และ
ประสบการณ์ในการจัดการและการใช้ประโยชน์หวายอย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาให้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของ
ประเทศ ลดการนําเข้าจากต่างประเทศได้ในอนาคต โครงการฯ มีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าจนทํา
ให้ชุ ม ชนบางกลุ่ม มี ก ารพัฒ นาไปเป็ นชุ ม ชนต้น แบบที่ ส ามารถมี ร ายได้แ ละพึ่ ง พาตัว เองได้จ ากการนํา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากหวาย
คําหลัก: หวาย การจัดการ การใช้ประโยชน์

1
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ABSTRACT
Rattan is important as natural resource that can be widely applied at both local level and
industrial level. Normally, common usage of rattan is for furniture and household materials. However, value
added products from rattan are highly demanded by the market. Presently, situation of rattan in Thailand is
rather serious since it is scarcely found in nature and become more expensive. Even if Thailand has potential
to grow and produce quality rattan, more and more rattan raw materials were imported from neighboring
countries each year which caused imbalance trade.
Based on present situation, Royal Forest Department supported by ITTO had realized and
created the project on “Promotion of Sustainable Utilization of Rattan from Plantation in Thailand” to study
the sustainable management and utilization of rattan in Thailand. The project had established demonstration
plantation for big cane rattan (Calamus longifolius and C. longisetus) in fast growing tree plantation at Krabi
province and demonstration plantation for small cane rattan (C. caesius) at Narathiwat province. Besides,
rattan plantation for shoot cultivation (C. viminalis) was also established at Sakon Nakhon province.
Objectives of these activities were to find the proper way to promote on how to plant and manage rattan for
local farmer and those who are interested.
The project also held the meetings, seminars, conferences and training on plantation,
management and utilization of rattan to the farmer and those who were interested. Monitoring and
evaluation on project progress had been done to each trained groups. Some group had been developed and
turned to the model community that can earn their group by extra incomes from value added products. The
project had aimed to disseminate the knowledge and experiences gained on sustainable management and
utilization of rattan to local farmer and expected to promote rattan to be an economic specie and to decrease
number of rattan importation in the future.

Key words: Rattan, Management, Utilization
บทนํา
หวายเป็ นผลิตผลอย่างหนึ่ งของป่ าที่ มีการนํามาใช้ประโยชน์มากรองลงมาจากไม้ใช้สอย โดย
ส่ วนที่นาํ มาใช้ประโยชน์กค็ ือ ส่ วนของลํา ปกติแล้วสามารถพบเห็นหวายได้ทวั่ ไปในป่ าพรุ ป่ าดงดิบ ป่ าดิบแล้ง
และป่ าเบญจพรรณ โดยสามารถพบหวายได้ที่ความสู งถึง 1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล (Dransfield, 1985)
ลําหวายเมื่อลอกส่ วนที่ เป็ นกาบลํา และกาบใบออกหมดแล้วจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวคือ เบา มีความเหนี ยวและ
ความยืดหยุน่ สูง สามารถดัดงอหรื อม้วนเป็ นวงได้ ซึ่ งเหมาะกับการนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทํา
เฟอร์ นิเจอร์ นอกจากนี้ ผิวหวายหรื อลําหวายที่ ได้ทาํ การผ่าให้เป็ นเส้นเล็กๆ แล้วยังเป็ นวัตถุดิบที่ สาํ คัญใน
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อุตสาหกรรมการทําเครื่ องจักสาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์อีกมาก ด้วยเหตุที่หวายมีความโดดเด่น
ในตัวเองเช่นนี้ ทาํ ให้มีการนําหวายออกจากป่ ามาใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลโดยไม่มีแผนในการนําหวายออก
จากป่ ามาใช้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
ชนิดหวายที่มศี ักยภาพทางด้ านการค้ า
หวายบางชนิ ดเท่านั้นที่มีศกั ยภาพทางด้านการค้า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ โดยทัว่ ไปหวาย
จะถูกคัดโดยใช้มาตรฐาน 7 ประการคือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว สี ความแข็งแรง จุดตําหนิ ความยาว
ในแต่ละปล้อง และความสมํ่าเสมอทางด้านความโต หวายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่า 18 มม. จัดว่า
เป็ นหวายขนาดใหญ่ และพวกที่มีขนาดเล็กกว่า 18 มม.จัดเป็ นหวายขนาดเล็ก หวายขนาดใหญ่จะใช้ทาํ โครง
ของเฟอร์ นิเจอร์ แต่บ่อยครั้งที่ถูกนําไปแยกเป็ นเส้นเล็กๆ และใช้ในการจักสาน (Dransfield, 1988) อย่างไรก็
ตามหวายที่ จดั อยู่ในขนาดชั้นเดี ยวกันไม่ได้หมายความว่าหวายนั้นจะมีคุณภาพเหมือนกัน (Dransfield และ
Manokaran, 1994; Sunderland, 1998)
สําหรับประเทศไทยใช้ขนาดและคุณภาพของหวายเป็ นหลักในการพิจารณาเชิ งการค้า หวายที่มีลาํ
ขนาดใหญ่และเหมาะในการทําเฟอร์ นิเจอร์ ในบ้านเราที่สาํ คัญๆ คือ หวายข้อดํา (Calamus manan) หวายกําพวน
(C. longisetus) หวายนํ้าผึ้ง (C. sp.) หวายขี้เสี ยน (C. rudentum) และหวายงวย (C. peregrinus) สําหรับหวายที่มี
ลําขนาดเล็กที่สาํ คัญๆ คื อ หวายตะค้าทอง (C. caesius) หวายขี้ผ้ ึง (C. blumei) หวายเล็ก (C. javensis) หวาย
หอม (C. pandanosmus) และหวายขี้เหร่ (C. densiflorus) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในเชิ งการค้า Nainggolan
(2003) เสนอแนะว่า ภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทยเหมาะที่จะปลูกหวายมีค่าทางเศรษฐกิจระดับโลก เช่น
หวายข้อดํา และหวายตะค้าทองได้ จึงควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกหวายทั้งสองชนิ ดนี้ ในวงกว้าง
เพื่อรองรับการผลิตลําหวายซึ่ งเป็ นวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนในอนาคต
การค้ าและการใช้ ประโยชน์ หวายใช้ ลาํ
ทุกวันนี้ ประเทศไทยมีการนําเข้าหวายเป็ นจํานวนมหาศาลอย่างต่อเนื่ องจากประเทศอินโดนี เซี ย
ลาว ฮ่องกง มาเลเซี ย เมียนมาร์ สิ งคโปร์ เวียดนาม และอีกหลายประเทศ โดยปริ มาณของหวายที่นาํ เข้านี้
ได้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทําเฟอร์ นิเจอร์ ส่งออก ในปี พ.ศ.2530 มีการ
นําเข้าวัตถุดิบหวายในปริ มาณ 18,433 ตัน มูลค่า 142 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2531 ปริ มาณการนําเข้าได้เพิ่มเป็ น
29,390 ตัน เทียบเป็ นมูลค่า 224 ล้านบาท และลดลงในเวลาต่อมา สําหรับการส่ งออกหวายจากประเทศไทย
นับว่าน้อยมาก โดยเคยส่ งออกสู งสุ ดเมื่อปี พ.ศ. 2532 ปริ มาณ 331 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 4.8 ล้านบาท (สถิติป่าไม้, 2547)
การค้ าและการใช้ ประโยชน์ หวายกินหน่ อ
เมื่อพูดถึงหวายหลายคนยังไม่เคยทราบว่าไส้ในของยอดหวายบางชนิ ดนั้นสามารถรับประทานได้
ประชาชนในบางจังหวัดทางภาคอีสานของไทย เช่ นที่ สกลนคร อุดรธานี กาฬสิ นธุ์ หนองคาย มุกดาหาร
นครพนม รวมไปถึงทางฝั่งลาวที่มีพ้ืนเพอาศัยอยูใ่ กล้ป่าต่างก็รู้จกั และนําหน่อหวายมาเป็ นส่ วนประกอบในการ
ทําอาหารมานานหลายชัว่ คนแล้ว
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จากหวายชนิ ด ต่ า งๆ ที่ ข้ ึ นอยู่ ใ นประเทศไทย พบว่ า มี อ ยู่ 6 ชนิ ด ที่ มี ก ารบัน ทึ ก ว่ า สามารถ
รับประทานได้ และทั้ง 6 ชนิ ดนี้ ก็อยู่ในสกุล Calamus ทั้งสิ้ น แต่โดยความเป็ นจริ งแล้วหน่ อหวายชนิ ดอื่นๆ
สามารถรับประทานได้ เพียงแต่อาจมีรสขมเกินไปหรื อไม่เป็ นที่นิยมเท่านั้น ส่ วนของหน่อหวายที่นาํ มาใช้ใน
การประกอบอาหารคือส่ วนแกนสี ขาวข้างในหน่อหวาย ซึ่ งเนื้ อเยื่อในส่ วนนี้ ยงั นุ่มอยู่และไม่ขมมาก ส่ วนใหญ่
กับข้าวที่ทาํ จากหน่อหวายจะมีส่วนผสมของพืชผักสมุนไพร หรื ออาจมีการนําหน่อหวายไปเป็ นส่ วนประกอบ
ในอาหารอื่นๆ (Sricharatchanya, 2000)
หวายกินหน่อที่นิยมปลูกมากที่สุดก็คือ หวายดง (Calamus viminalis) เนื่ องจากเป็ นหวายที่มี
การเจริ ญเติบโตเร็ ว แตกกอใหญ่และมีกาํ ลังการผลิตหน่อสูง ยิง่ ไปกว่านั้นการเก็บเกี่ยวหน่อสามารถกระทําได้
อย่างต่อเนื่องนานประมาณ 30 ปี (Apinantaworachai et. al., 1995)
ปั จ จุ บ ันนี้ ตลาดพื้ น เมื อ งสํา หรั บหวายกิ นหน่ อ ในประเทศไทยและประเทศลาวค่ อนข้า งจะ
ขยายตัวจนเกื อบจะดี กว่าหวายใช้ลาํ การปลูกได้กระจัดกระจายไปอย่างรวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งมี นโยบายคอย
สนับสนุน หน่อของหวายดงสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรอย่างงดงาม ถือเป็ นการพัฒนามาตรฐานความ
เป็ นอยูใ่ ห้กบั ชาวชนบทอีกทางหนึ่ง
สถานะภาพของหวายในประเทศไทย
จากการลดลงของป่ าไม้และการลักลอบนําหวายจากป่ ามาใช้ประโยชน์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
ทําให้ประชากรของหวายในป่ าธรรมชาติของประเทศไทยลดลงอย่างน่าเป็ นห่ วง โดยบางชนิ ดแทบจะสู ญพันธุ์
ไปจากป่ าธรรมชาติ ถึ งแม้จะมี มาตรการปิ ดป่ าทัว่ ประเทศแต่ ก็ไม่ได้มีผลนักกับอัตราการลักลอบนําหวาย
ออกมาจากป่ า ทําให้ปัจจุบนั ประเทศไทยต้องสั่งวัตถุดิบหวายจากต่างประเทศ เช่น อินโดนี เซี ย และมาเลเซี ย
เข้ามาเป็ นจํานวนมากในแต่ละปี หวายส่ วนใหญ่ที่ยงั คงหลงเหลืออยู่จะกระจายขึ้ นอยู่ตามพื้นที่ ที่เป็ นอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่ งในบางครั้งก็ยงั มีการลักลอบตัดฟันออกมาใช้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมายอยู่ (Dransfield, 1989)
โดยสรุ ปแล้วการกระทําที่ จดั ว่าคุกคามหรื อทําอันตรายต่ อหวายในป่ าธรรมชาติ อนั อาจทําให้
หวายชนิดนั้นๆ สูญพันธ์ไป แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. การทําหวายออกจากป่ าเกินกําลังการผลิต
2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะถิ่นที่อยูข่ องหวายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. การทําลายวัฏจักรการสื บต่ อพันธุ์ข องหวาย โดยการบริ โ ภคผลหวาย ซึ่ งเป็ นการทํา ลาย
สมดุลระหว่างหวายตัวผูแ้ ละหวายตัวเมีย
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยื นของหวายจะไม่ สามารถเกิ ดขึ้ นได้เลยหากไม่มีการปลูกและการ
จัดการอย่างถูกวิธี รวมถึงการขยายพื้นที่ ปลูกและเพิ่มปริ มาณการปลูกจนได้ผลผลิตหวายที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
กรมป่ าไม้ได้ตระหนักถึ งความสําคัญและการกระทําที่ คุกคามต่อหวายดังกล่าว จึ งได้ร่วมกับ
องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) จัดทํา “โครงการการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนของ
หวายจากแปลงปลูกในประเทศไทย” เพื่อศึ กษาถึงการจัดการและการใช้ประโยชน์หวายอย่างยัง่ ยืนสําหรับ
ประเทศไทย โครงการดังกล่าวมีการจัดสร้างแปลงสาธิ ตและทดลองปลูกหวายเพื่อใช้ลาํ ขนาดใหญ่คือ หวาย
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โป่ ง และหวายกําพวนในสวนป่ าไม้สะเดาเทียม (Azadirachta excelsa) ที่จงั หวัดกระบี่ และหวายตะค้าทองซึ่ ง
เป็ นหวายใช้ลาํ ขนาดเล็กในป่ าธรรมชาติที่จงั หวัดนราธิ วาส นอกจากนี้ ยงั จัดสร้างแปลงสาธิ ตและทดลองปลูก
หวายดงซึ่ งเป็ นหวายที่ได้รับความนิยมในการบริ โภคหน่อที่จงั หวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อศึกษาหาแนวทางในการ
ส่ งเสริ มการปลูกและจัดการหวายแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมให้แก่เกษตรกรต่อไป
โครงการยังได้จดั ให้มีการประชุม สัมมนา และฝึ กอบรม ในเรื่ องของการปลูก การจัดการและ
การใช้ประโยชน์จากหวายให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผูส้ นใจ โดยโครงการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ความรู ้
และประสบการณ์ ในการจัดการและการใช้ประโยชน์หวายอย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาให้หวายกลับมาเป็ นพื ช
เศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศ ลดการนําเข้าจากต่างประเทศได้ในอนาคต โครงการได้มีการติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง จนทําให้ชุมชนบางกลุ่มมีการพัฒนาไปเป็ นชุมชนต้นแบบที่สามารถมีรายได้และ
พึ่งพาตัวเองได้จากการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากหวาย
การจัดการหวายโดยทั่วไป
ในประเทศไทยหวายที่ อยู่ในป่ าไม่ค่อยมีการจัดการเท่าไหร่ แม้ว่าหวายจะเป็ นพื ชที่ ข้ ึ นได้ใน
หลายสภาวะแวดล้อม แต่พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับหวายแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค พื้นที่ที่จะปลูก
หวายควรมีความชื้ นเพียงพอ เช่ น บริ เวณป่ าดิ บชื้ นที่ มีดินอุดมและมีการระบายนํ้าดี ปริ มาณฝนต่อปี ไม่ควร
น้อยกว่า 1,500 มม. พื้นที่ ที่สามารถปลูกหวายของไทยแบ่งออกเป็ น 4 ชนิ ด คื อ ป่ าธรรมชาติ สวนป่ า สวน
ยางพารา และพื้นที่ทวั่ ไป
พื้นที่สองชนิดจากสี่ ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นคือ พื้นที่สวนป่ าและพื้นที่สวนยางพาราจัดเป็ นพื้นที่ที่
เหมาะสมในการปลูกหวาย เนื่ องจากแสงสามารถส่ องผ่านขั้นเรื อนยอดลงมาในปริ มาณที่ พอเหมาะ ตาม
คําแนะนําของ Dransfield and Manokaran (1994) ที่วา่ ปริ มาณแสงประมาณ 50% เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโต
ของกล้าหวายที่สุด ดังนั้นการเลือกตัดฟั นไม้ในพื้นที่ ออกบ้าง หรื อทําการลิดกิ่งด้านบนที่ บดบังแสงออกบ้าง
จึ งเป็ นเรื่ องที่ จาํ เป็ น และควรดําเนิ นการในทันที ที่เริ่ มย้ายกล้าลงปลูก ยกเว้นหวายบางชนิ ด เช่ น หวายดง
(C. viminalis) ซึ่ งเป็ นที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ ต้องการแสงเต็มที่เพื่อการผลิตหน่อ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงต้องปลูกในพื้นที่เปิ ด
การจัดการด้ านวนวัฒน์ กบั หวายใช้ ลาํ ที่มขี นาดเล็ก
สําหรับเจ้าของสวนขนาดเล็กควรจัดสร้างเรื อนเพาะชําแบบทัว่ ๆ ไปสําหรับพักกล้าหวาย ขนาด
สู งประมาณ 40-50 ซม. ก่ อนทําการย้ายปลูกไปที่ อื่น โดยสร้ างให้อยู่ใต้ร่มเงาของยางพารา พันธุ์ไม้สกุล
ตะแบก หรื อไม้ผลที่ตอ้ งการไว้ให้เป็ นที่ปีนป่ ายของหวายในอนาคต สําหรับการปลูกเป็ นสวนใหญ่เพื่อการค้า
อาจปลูกควบไปในสวนยางเก่า โดยใช้ระยะปลูก 2x8 ม. หรื อ 2x10 ม.
การขยายพันธุ์เริ่ มจากเมล็ด หลังจากเมล็ดเริ่ มงอกยาวประมาณ 1 ซม. นําไปลงถุงพลาสติกสี ดาํ
ขนาด 15x15 ซม. แล้วเลี้ยงไว้ในเรื อนเพาะชําอย่างน้อย 9 เดือนภายใต้ร่มเงาของตาข่ายพรางแสงที่ยอมให้แสง
ผ่านได้ประมาณ 50% หลังจากนั้นเปิ ดให้ได้รับแสงเต็มที่ 100% เป็ นเวลา 1 เดือนเพื่อสร้างความแกร่ งให้กบั
ต้นกล้าก่อนที่จะย้ายไปปลูกในที่อื่นต่อไป
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ทําการดูแลรักษาสวนหวายโดยการถางวัชพืชให้สะอาดเป็ นเวลาประมาณ 2-3 ปี ดูแลตัดสาง
ต้นไม้และเรื อนยอดต้นไม้ที่ปิดบังแสง โดยให้ปริ มาณแสงอยู่ที่ประมาณ 50% ดูแลสางพื้ นล่างเพื่ อความ
สะดวกในการเข้าถึง และการบํารุ งรักษาควรใส่ ปุ๋ยชีวภาพบ้างเพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโต
การจัดการด้ านวนวัฒนกับหวายใช้ ลาํ ที่มขี นาดใหญ่
โดยทัว่ ไปแล้วจะใช้กล้าหวายในการปลูกสร้ างสวนป่ า โดยย้ายกล้าหวายขนาดเล็กลงชําใน
ถุงพลาสติกสี ดาํ และวางไว้ใต้ร่มเงาที่มีความเข้มแสงประมาณ 50% เป็ นเวลา 12 เดือนก่อนที่จะนําไปปลูกข้าง
นอก ซึ่ งกล้าหวายในช่ วงนี้ จะต้องการความชื้ นค่อนข้างมาก หวายเศรษฐกิ จขนาดใหญ่เหล่านี้ สามารถปลูก
ควบในสวนยางพาราหรื อสวนป่ าไม้ชนิ ดอื่นๆ ได้ตามสมควร ตามคําจํากัดความของคําว่า “วนเกษตร” ที่
ต้องการสร้างรายได้เสริ มให้กบั เกษตรกรหรื อชาวบ้าน โดยใช้ระยะปลูก 8x3 ม. ที่ประเทศมาเลเซี ยมีรายงาน
ว่า อัตราการรอดตายและอัตราการเจริ ญเติบโตของหวายข้อดํา (C. manan) ที่นาํ มาปลูกในสวนยางพาราดีกว่าที่
นําไปปลูกในป่ าธรรมชาติ และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนตํ่ากว่าการปลูกในป่ าธรรมชาติ ทั้งนี้ เนื่ องจากในสวน
ยางพารามีการจัดการที่ดีอยู่แล้ว ซึ่ งเหมาะแก่การนํากล้าหวายลงปลูกในทันทีไม่ตอ้ งมีการเตรี ยมการเพิ่มเติ ม
อะไรมากนัก (Razak Mohd Ali and Barizan, 2000) สําหรับประเทศไทยจากการเก็บข้อมูลในแปลงปลูก
ยางพาราควบด้วยหวายข้อดําเมื่อหวายอายุมากกว่า 9 ปี พบว่า ผลผลิตของนํ้ายางและการเจริ ญเติบโตของต้น
ยางพาราในสวนลดลง มีขอ้ เสนอแนะว่าแม้ว่าการปลูกหวายในสวนยางจะดูเป็ นเรื่ องที่เหมาะสมแต่ในความ
เป็ นจริ งแล้วไม่ควรไปมุ่งหวังมากนัก ควรทําแค่เป็ นการเสริ มรายได้เพียงบางส่ วนจะดีกว่า ช่วงระยะเวลาของ
การปลูกหวายในสวนยางที่เหมาะสมควรเป็ นช่วงที่ตน้ ยางให้ผลผลิตนํ้ายางลดลง ซึ่ งจะเป็ นการลดความยุ่งยาก
ในการเก็บเกี่ยวหวายและป้ องกันต้นยางจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการตัดฟั นหวายออกเร็ วกว่ากําหนด
สําหรับหวายกําพวนและหวายโป่ งพบว่า เมื่อปลูกควบในสวนป่ าสะเดาเทียมมีการเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตลํา
ที่ดีกว่าเมื่อปลูกในป่ าธรรมชาติ (Kuldilok, 2005) อย่างไรก็ตามเมื่อหวายมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาต่อไปกิ่ง
ก้านและลําต้นของไม้ค้ าํ ยันจะไม่สามารถทานต่อนํ้าหนักอันมหาศาลของยอดหวายและลําหวายได้ ทําให้มกั จะ
หักโค่ น ลงมาเสมอๆ จึ งควรคํา นึ งถึ งชนิ ด ต้นไม้ที่ เ หมาะสมในการใช้เ ป็ นไม้ค้ าํ ยันหวายแต่ ละชนิ ด ด้ว ย
โดยทัว่ ไปแล้วแนะนําให้ใช้ตน้ ไม้ในตระกูลตะแบก (Lagerstroemia spp.) เป็ นไม้ค้ าํ ยันซึ่ งเหมาะเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่ องจากเนื้ อไม้เหนี ยวไม่เปราะ และเรื อนยอดไม่ทึบมาก แสงสามารถสาดส่ องลงพื้น 50-60% การดูแลรักษา
โดยการกําจัดวัชพืช 3-4 ครั้งต่อปี จนหวายอายุได้ 3 ปี นอกจากนี้ควรมีการใส่ ปุ๋ยเพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโตด้วย
การจัดการกับหวายบริโภคหน่ อ
หวายดงสามารถขยายพันธุ์ได้ท้ งั การแยกหน่ อจากกอและการใช้ตน้ กล้าที่ งอกจากเมล็ด แต่การ
ขยายพันธุ์ด ้วยวิ ธีแ ยกกอจะมี อ ตั รารอดตายตํ่ามาก อี กทั้งไม่ สะดวกในทางปฏิ บตั ิ และถ้า ต้องการปลูกใน
ปริ ม าณที่ ม ากๆ ก็ จ ะไม่ ส ามารถกระทํา ได้ใ นเวลาอัน สั้ น เนื่ อ งจากต้อ งรอให้ก อหวายแตกขยายกอมาก
พอสมควรซึ่ งก็จะเสี ยเวลานานหลายปี ดังนั้นวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและดีที่สุดเวลานี้ คือการเพาะเมล็ด
การขยายพันธุ์โดยการเพาะด้วยเมล็ดกระทําได้โดยเก็บผลหวายที่แก่จดั สังเกตุจากเมล็ดข้างในจะมีสีน้ าํ ตาล
ถ้าเมล็ดยังไม่แก่จดั เนื้อหุม้ เมล็ดจะมีรสฝาด ช่วงที่มีเมล็ดแก่มากและใช้ขยายพันธุ์ได้อยู่ในราวเดือน กุมภาพันธ์
ถึง เมษายน
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การเพาะเมล็ดถ้าต้องการให้มีเปอร์ เซ็นต์การงอกสู งควรปฏิ บตั ิ ต่อเมล็ดเสี ยก่อนด้วยการแกะตา
(คือการใช้มีดสะกิดผิวของเมล็ดบริ เวณส่ วนที่ตน้ อ่อนจะงอกออกมา) ซึ่ งในการที่จะแกะตาได้สะดวกต้องทํา
การล้างเปลือกและเนื้ อหุ ม้ เมล็ดออกให้หมดเสี ยก่อน ในทางปฏิบตั ิวิธีที่สะดวกรวดเร็ วและประหยัดที่สุดคือ
ใช้ครกตํา โดยนําเมล็ดหวายที่ แก่จดั ใส่ ลงในครกครั้งละ 1 กระป๋ องนมพร้อมกับเติมทรายที่ สะอาด (ทรายที่
ร่ อนตะแกรงแล้วแบบที่ใช้ผสมปูนซี เมนต์ฉาบฝาผนังบ้าน) ประมาณ 1/2 กระป๋ องแล้วตําเบาๆ ประมาณ 2-3
นาที หลังจากนั้นนําไปใส่ ตะแกรงเพื่อล้างนํ้าเอาทรายรวมทั้งเศษเปลือกและเนื้ อหวายออกก็จะได้เมล็ดหวายที่
สะอาดและแกะตาได้สะดวก การแกะตาใช้มีดพับขนาดเล็กๆ (มีดเหลาดินสอ) สะกิดเปลือกหุ ม้ เมล็ดบริ เวณ
ส่ วนที่ตน้ อ่อนจะเจริ ญออกมา โดยไม่ตอ้ งให้ลึกนักมิฉะนั้นอาจไปโดนส่ วนที่ จะเจริ ญเป็ นต้นอ่อนได้ สะกิ ด
เพี ยงให้มองเห็ นต้นอ่อ นที่ มีสีข าวๆ อยู่ขา้ งในเท่ า นั้นก็พอ วัส ดุ ที่ ใช้เพาะที่ ดี ที่ สุด สํา หรั บวิ ธีการนี้ คื อ ขุย
มะพร้าว ใช้กะละมังพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-18 นิ้วในการเพาะ โดยนําขุยมะพร้าวลงลวก
ในนํ้าร้อนที่ ตม้ เดื อดประมาณ 1 นาที เพื่อให้อุม้ นํ้าได้ดีและฆ่าเชื้ อโรคหรื อแมลงศัตรู บางชนิ ดที่ ติดมากับขุย
มะพร้าว หลังจากนั้นจึ งบี บให้น้ าํ ออกพอหมาดๆ แล้ววางขุยมะพร้าวลงให้ภาชนะเพาะหนาประมาณ 3 นิ้ ว
จากนั้นโรยเมล็ดหวายลงไปประมาณ 0.5 กก. แล้วปิ ดทับหน้าด้วยขุยมะพร้าว (ต้มและบีบนํ้าออกแล้ว) หนา
ขึ้ นมาอีก 1 นิ้ ว แล้วบรรจุภาชนะลงในถุงพลาสติ กใสขนาดใหญ่รัดปากถุงให้แน่ นนําไปวางในที่ ร่มรําไร
เมล็ดหวายจะเริ่ มทยอยงอกภายใน 7 วัน ประมาณ 1-1.5 เดือน ก็จะมีขนาดโตพอที่จะย้ายลงถุงเพาะชําได้ การ
เพาะโดยวิธีน้ ีให้อตั ราการงอกประมาณ 60-65 %
ต้นกล้าหวายที่ มีขนาดโตและใบแรกกําลังเริ่ มคลี่ ออกจะเหมาะแก่ การย้ายชําที่ สุด ซึ่ งถ้าย้ายชํา
ในช่ วงดังกล่าวต้นอ่อนจะรอดตายเกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่เนื่ องจากเมล็ดหวายที่ เพาะมักจะงอกไม่พร้อมกัน
ดังนั้นจึงควรทยอยย้ายชําหลายๆ รุ่ น เพื่อให้ได้ตน้ อ่อนที่มีขนาดพอเหมาะกับการย้ายชําเป็ นจํานวนมากที่สุด โดย
วัสดุเพาะชําที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ ดินร่ วน (หรื อดินขุยไผ่)+ปุ๋ ยคอก (มูลโค) ที่สลายตัวดีแล้วในอัตราส่ วน 3:1
ต้นกล้าหวายที่ยา้ ยชําลงถุงแล้วควรเก็บไว้ในบริ เวณที่ได้รับแสงแดดประมาณ 50% หากได้รับ
แสงแดดมากเกิ นไปจะทําให้ใบเหลืองและไหม้ได้ จากนั้นดูแลรดนํ้าวันละครั้งหรื อตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ เมื่อต้นกล้าอายุได้ 4-5 เดือนอาจจะพบอาการใบแห้งไหม้ ซึ่ งส่ วนมากจะเกิดจากการขาดจุล
ธาตุ สามารถแก้ไขได้โดยใช้ปุ๋ยผสมจุลธาตุที่ให้ทางใบ (เช่ น ยูนิเลท) ฉี ดพ่นให้สัปดาห์ละครั้งก็จะทําให้
อาการดังกล่าวหมดไป แต่ถา้ วัสดุปลูกในถุงมีส่วนผสมของปุ๋ ยคอกจะไม่ค่อยพบอาการดังกล่าว ในระหว่างนี้
ให้หมัน่ ตรวจตราและจัดเรี ยงต้นกล้าในแปลงตามลําดับขนาดความสู งของต้นกล้าอยู่เสมอเพื่อให้ทุกต้นมี
โอกาสได้รับแสง นํ้า และธาตุอาหารเท่ าเที ยมกัน ซึ่ งจะช่ วยให้กล้าหวายดงรอดตายได้มากที่ สุด ต้นกล้าที่
ย้ายชําแล้วเหล่านี้ พร้อมที่จะนําลงปลูกในต้นฤดูฝน (เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน) ของปี ถัดไป ซึ่ งในระยะนั้น
จะมีขนาดโตทางความสูงประมาณ 40-60 ซม. โดยก่อนจะถึงเวลาปลูกประมาณ 1-2 เดือน (คือช่วงมีนาคม ถึง
เมษายน) ควรทําให้กล้าหวายเหล่านี้ แกร่ ง (Hardening) เสี ยก่อนด้วยการเปิ ดตาข่ายพรางแสงเพื่อให้ตน้ กล้า
ได้รับแสงมากขึ้นและลดการให้น้ าํ ลงบ้าง
วัตถุประสงค์ของการปลูกหวายดงคือ ปลูกเพื่อตัดหน่อ ดังนั้นจึงควรปลูกในบริ เวณกลางแจ้งที่
ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงจะทําให้หวายดงเจริ ญเติบโตได้รวดเร็ วและแตกกอให้ผลผลิตสู ง พื้นที่ ที่จะปลูกควร
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เป็ นที่ ดอน แต่ถา้ เป็ นบริ เวณที่ มีน้ าํ ท่วมขังก็ปลูกได้โดยการยกร่ องปลูก ซึ่ งหากถูกนํ้าท่วมขังนานๆ หวายดง
อาจตายได้
การเตรี ยมพื้นที่ปลูกควรทําการไถพรวน 1-2 ครั้ง ระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดคือ ระยะ 3x1.5 ม. ซึ่ ง
ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกหวายดงได้ประมาณ 350 ต้น หลังปลูกควรรดนํ้าให้บา้ งต้นละ 1-2 ลิตร โดยรด 2-3 วัน
ต่อครั้งจะช่วยให้หวายดงรอดตายและตั้งตัวได้เร็ วขึ้น ในกรณี ที่ปลูกเป็ นจํานวนมากซึ่ งอาจจะไม่สะดวกที่จะ
รดนํ้าและไม่แน่ใจว่าฝนอาจจะทิ้งช่ วงก็ควรที่ จะเตรี ยมการช่วยเหลือให้ตน้ กล้าได้มีความชุ่มชื้ นพอเพียงที่จะ
อยู่รอดได้โดยการใส่ สารโพลีเมอร์ ในช่วงเตรี ยมหลุมปลูก หลังจากปลูกได้ 2-3 เดือน หวายดงก็จะตั้งตัวได้
บ้างแล้ว และก็ยา่ งเข้าสู่กลางฤดูฝนควรให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โดยพรวนรอบๆ โคนต้นแล้วโรยปุ๋ ยให้รอบๆ
บริ เวณที่พรวน ใช้ปุ๋ยจํานวนเพียงเล็กน้อย (ถ้าใส่ ปุ๋ยมากหวายดงอาจตายได้) จะช่วยให้ตน้ หวายเจริ ญเติบโต
แข็งแรงสมบูรณ์ดีและสามารถตัดเก็บผลผลิตได้เร็ ว
ระยะปลูกของหวายดงคือ 3x1.5 ม. ดังนั้นจึงสามารถใช้เครื่ องทุ่นแรง เช่น รถไถเดินตามช่วยในการ
กําจัดวัชพืชได้ โดยทําการไถพรวนเพื่อกําจัดวัชพืชอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งในช่วงต้นฤดูฝน
ควรมีการใส่ ปุ๋ยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ปุ๋ ยที่ใช้ควรใช้ปุ๋ยคอก เพราะทําให้หวายเจริ ญงอกงามได้
นานกว่าปุ๋ ยเคมี เพื่อความสะดวกในการใส่ ปุ๋ยในทางปฏิ บตั ิ ให้ขุดหลุมตรงกลางระหว่างกอหวายแต่ละกอ
แล้วใส่ ปุ๋ยคอกลงในหลุมดังกล่าวนั้นให้เต็ม จากนั้นจึงใช้ดินที่ขดุ ขึ้นกลบทับหน้าปุ๋ ยคอกอีกที
หวายดงที่ปลูกเพื่อตัดหน่อไม่ปรากฏว่ามีโรคและแมลงรบกวนมากนัก การบํารุ งดูแลต้นหวาย
โดยกําจัดวัชพืชให้แปลงหวายโล่งเตียนสะอาดสะอ้านอยู่เสมอจะช่ วยป้ องกันและกําจัดแหล่งโรคและแมลง
ศัตรู หวายไปได้มาก
นโยบายในการอนุรักษ์ พนั ธุ์หวาย
เป็ นที่น่าเสี ยดายที่เรายังไม่รู้อะไรอีกมากเกี่ ยวกับสถานภาพของหวายแต่ละชนิ ดที่ อยู่ตามพื้นที่
ต่างๆ ในป่ าธรรมชาติ เพื่อจะได้จาํ แนกพื้นที่และจัดลําดับความสําคัญในการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็
ตามนโยบายในการอนุ รักษ์และจัดการชนิ ดพันธุ์หวายของไทยโดยทัว่ ไปแล้วขึ้ นอยู่กบั ความต้องการที่ จะ
ส่ งเสริ มและเผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงมาตรการ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรหวายชนิดนั้นๆ
การอนุ รักษ์พนั ธุ์หวายค่ อนข้างจะดําเนิ นการได้ยาก เพราะความเป็ นจริ งแล้วชาวบ้านซึ่ งยังมี
ฐานะยากจนยังต้องแสวงหาผลประโยชน์จากการเก็บหาของป่ ามาขายเพื่อประทังชี วิต ซึ่ งของป่ าในที่น้ ี รวมถึง
หวายด้วย ดังนั้นกระบวนการในการอนุ รักษ์ตอ้ งดําเนิ นการอย่างรอบคอบไม่ให้กระทบกระเทื อนต่ อการ
หาเลี้ยงชีวิตในแต่ละวันของชาวบ้านมากเกินไป โดยหวังว่าในอนาคตเมื่อมีการปลูกสร้างสวนหวายที่มีระบบ
การจัดการที่ ดีพอมากขึ้ นจะทําให้มีวตั ถุดิบลําหวายป้ อนตลาดอย่างต่อเนื่ อง อันจะเป็ นการลดกระแสความ
กดดันที่ตอ้ งเข้าไปตัดหวายออกจากป่ าธรรมชาติมาใช้
งานวิจยั ที่จาํ เป็ นเกีย่ วกับหวาย
เนื่ องจากงานวิจยั ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหวายส่ วนใหญ่ เช่น นิ เวศนวิทยาของหวาย และโครงสร้าง
ประชากรหวายนั้นเพิ่งเริ่ มดําเนิ นการ งานวิจยั เหล่านี้ จะให้ขอ้ มูลเพื่อการจัดการหวายและใช้ประโยชน์หวาย
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อย่างยัง่ ยืน แต่ยงั มีคาํ ถามอีกมากมายที่ตอ้ งการคําตอบ ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ป่าแห่ งใดแห่ งหนึ่ งมีหวายชนิ ด
นั้นๆ อยู่กี่ลาํ ขนาดความยาวเท่าใด โตเต็มที่แล้วหรื อไม่ เพศใด ที่อายุเท่าไหร่ ถึงจะถือว่าเจริ ญเติบโตเต็มที่
พอจะตัดฟั นจากป่ าออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน อนาคตของเมล็ดหวายและกล้าหวายจะเป็ นอย่างไร
อะไรคือปั จจัยที่ควบคุมความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่ มปลูกจนกระทัง่ โตในหวายแต่ละชนิ ด มีผสู ้ นใจที่พยายาม
หาคําตอบเหล่านี้ แต่นอ้ ยคนที่ จะพบคําตอบ การศึ กษาเกี่ ยวกับหวายทั้งในป่ าธรรมชาติและในแปลงทดลอง
ต่างก็พบกับปัญหาในการหาพื้นที่ที่สามารถทําการทดลองแล้วมีความปลอดภัยในการตัดฟันหวายได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย
ลําดับความสํ าคัญของงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเกีย่ วกับหวาย
1. สํารวจทรัพยากรหวายที่เหลืออยู่ รวบรวมข้อมูลด้านสัณฐานวิทยาของหวายแต่ละชนิ ด และ
จัดทําฐานข้อมูลรวมของหวาย รวมทั้งศึกษาอัตราการลดลงของทรัพยากรหวายในป่ าธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็
จําแนกพื้นที่สาํ คัญเร่ งด่วนในการอนุรักษ์ และหาแนวทางในการใช้ประโยชน์หวายชนิ ดที่ไม่ค่อยรู ้จกั หรื อใช้
ประโยชน์
2. รวบรวมชนิ ดพันธุ์ ทําการเก็บรักษา แลกเปลี่ยนตัวอย่างหวาย ศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของหวายในธรรมชาติ และทําการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
3. พัฒนาเทคนิคในการขยายพันธุ์เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัตราการงอกของเมล็ดที่ต่าํ และการ
เตรี ยมกล้าหวายปริ มาณมากสําหรับการปลูกเป็ นแปลงขนาดใหญ่
4. ศึกษาวิธีการในการปลูกและจัดการสวนหวายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประหยัด เหมาะสม
กับการดําเนินการในระดับหมู่บา้ นและระดับอุตสาหกรรม
5. ประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์ การสร้างงานและรายได้ในระดับท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการเก็บเกี่ยว การป้ องกันรักษาหลังเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ และการตลาด
เพื่อนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับท้องถิ่นและระดับสากล
7. ตรวจสอบนโยบายของประเทศในด้านการเก็บเกี่ ยว การใช้ประโยชน์ การตลาด และการ
พัฒนาทรัพยากร รวมทั้งมาตรการในการตรวจสอบเนื้อเยื่อหรื อชิ้นส่ วนพืชที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
ลําดับความสํ าคัญของงานวิจยั เพือ่ ส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของหวายที่ มีความสําคัญทางการค้า และหวายบางชนิ ดที่ ไม่ค่อยได้
นํามาใช้หรื อถูกละเลย เพื่อประเมินศักยภาพในการนํามาใช้ประโยชน์
2. หาทางป้ องกันและรักษาลําหวายด้วยวิธีการหรื อสารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3. พัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและมีคุณภาพที่ ดีข้ ึ น โดยเฉพาะความงามผิว
หวายและความทนทาน
4. จําแนกผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติของหวายชนิดต่างๆ
5. พัฒนาการให้สีและชักเงาหวายสําหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
6. ศึกษาการนําเศษซากที่เหลือของหวายมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า
7. พัฒนาในเรื่ องของรู ปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีผลต่อราคาที่ดีข้ ึน ซึ่ งอาจเป็ นแนวศิลปแบบร่ วมสมัย
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8. การพัฒนาฝี มือและเครื่ องมือ
9. ศึกษาความต้องการของตลาด เพื่อจําแนกความต้องการของผูบ้ ริ โภค และสิ่ งที่ตลาดกําลังต้องการ
อนาคตของหวาย
อนาคตของหวายมีความเกี่ ยวพันกับเรื่ องราวที่ ตอ้ งคํานึ งถึง 4 ประการคื อ 1) การเพิ่มปริ มาณ
ทรัพยากรหวายจากป่ าธรรมชาติ 2) การจัดการทรัพยากรหวายในป่ าอย่างยัง่ ยืน 3) การอนุรักษ์ชนิ ดพันธุ์และ
แหล่งที่อยู่ของหวายที่ถกู คุกคาม และ 4) ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทําหวาย
ซึ่ งหัวข้อเหล้านี้ควรได้รับการทบทวนให้เป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมด้านป่ าไม้ที่รวมเอาการทําหวายเข้าไปด้วย
1 การเพิม่ ปริมาณทรัพยากรหวายจากป่ าธรรมชาติ เราสามารถเพิ่มผลผลิตทรัพยากรหวายจาก
ป่ าธรรมชาติ ได้ 2 วิธีการ วิธีการแรกคื อ การพัฒนาเทคนิ คในการเก็บเกี่ ยวลําหวายเพื่อลดปริ มาณเศษซากที่
เหลือจากการเก็บเกี่ยวให้นอ้ ยลง วิธีการที่สองคือ การเพิ่มชนิ ดพันธุ์หวายที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทดแทนหวาย
เศรษฐกิ จในป่ าที่ ลดน้อยลงเรื่ อยๆ และสามารถคัดเลือกชนิ ดหวายเหล่านี้ ไปทําการศึ กษาโดยละเอียดต่อไป
(Dransfield, 1985).
2 การจัดการทรัพยากรหวายในป่ าอย่ างยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีวตั ถุดิบหวายจากป่ าใช้อย่าง
เพียงพอในอนาคต
พืน้ ฐานในการจัดการหวายในป่ าธรรมชาติ
2.1 ปล่อยให้การสื บต่อพันธุ์ภายในป่ าเป็ นไปตามธรรมชาติ โดยมีการพัฒนาแผนในการ
เก็บเกี่ ยวหวายมาใช้ประโยชน์ให้สามารถดําเนิ นการได้อย่างต่ อเนื่ องยัง่ ยืน และแผนดังกล่าวเป็ นที่ ยอมรั บ
โดยทัว่ ไป
2.2 ช่วยส่ งเสริ มให้มีการสื บต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ และ/หรื อช่วยปลูกเสริ มในป่ าธรรมชาติ
โดยมี การจัดแบ่ งพื้ นที่ ไว้เพื่ อปลูกหวายส่ วนหนึ่ ง การจัดการรวมถึ งการตัดไม้ขนาดเล็ก การถางทําความ
สะอาดพื้นล่างของป่ าเพื่อเปิ ดช่องว่างให้กล้าหวายสามารถเจริ ญเติบโตได้ การเลือกตัดฟั นต้นไม้เล็กหรื อต้นที่
ไม่สาํ คัญออกบ้างจะเป็ นการช่วยเปิ ดช่องว่างของเรื อนยอดให้แสงผ่านเข้ามาเพื่อให้หวายมีการเจริ ญเติบโตที่ดี
(Chandrashekara, 1993)
2.3 ปลูกแบบวนเกษตร โดยปลูกหวายร่ วมกับพืชเกษตรอื่นๆ เช่น ที่ประเทศมาเลเซี ยมีการ
ปลูกหวายในสวนยางพารา (Aminuddin et. al., 1985) ซึ่ งการปลูกแบบนี้ ตอ้ งมีการศึกษาและระมัดระวังให้ดี
เพราะหวายไม่เหมาะที่จะปลูกเป็ นพืชชนิดเดียวทั้งแปลงใหญ่
3 การอนุรักษ์ ชนิดพันธุ์และแหล่ งที่อยู่ของหวายที่ถูกคุกคาม ปกติ แล้วการอนุรักษ์พนั ธุ์หวาย
ไม่สามารถแยกออกจากงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ทั้งนี้ เพราะการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการเข้าไปนําหวาย
จากป่ ามาใช้ประโยชน์จนเกิ นกําลังผลิตต่างก็มีผลกระทบต่อการอยู่รอดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ ใช้หวาย
เป็ นวัตถุดิบทัว่ ทั้งเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Dransfield, 1989) ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปลุกระดมให้
ประชาชนมีจิตสํานึกและส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์พนั ธุห์ วาย

243

การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 8 “เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อขจัดความยากจน”

4 ประเด็นทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทําหวาย ผลกระทบจากการ
ลดน้อยลงของทรัพยากรหวายที่มีต่อผูท้ ี่มีอาชีพในการเก็บเกี่ยวหวายมักถูกบดบังด้วยการไปให้ความสําคัญกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้หวายเป็ นวัตถุดิบมากกว่า ซึ่ งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนี้อาจเป็ นชาวบ้านดั้งเดิมที่อาศัย
และใช้ชีวิตอยู่ในป่ าหรื อรอบๆ ป่ า โดยคนเหล่านี้ จาํ นวนไม่นอ้ ยที่ มีอาชี พในการทําไร่ ตัดหวาย และเก็บหา
ของป่ าเพื่อแลกมาซึ่ งรายได้ที่จะใช้ในการซื้ อหาอาหารและสิ่ งของที่จาํ เป็ น
มีกิจกรรมอยู่ 2 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมซึ่ งมีบทบาทสําคัญต่ออนาคตของ
หวายในฐานะที่เป็ นของป่ า ประเภทแรกคือ เรื่ องของการถือครองที่ดิน การจัดการเกี่ยวกับหวายไม่ว่าชนิ ด
ใดๆ จะประสบความสําเร็ จได้กต็ ่อเมื่อไม่มีปัญหาเรื่ องที่ดิน หรื อมีสัญญาเช่าระยะยาวและต่อสัญญาได้ง่าย ซึ่ ง
จะทําให้สามารถรับประกันในเรื่ องของการจัดการอย่างยัง่ ยืนและรายได้ในอนาคต ประเภทที่สองเกี่ยวกับ ผูท้ ี่
มีอาชีพในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรหวายมาใช้ประโยชน์ โดยทัว่ ไปแล้วผูเ้ ก็บเกี่ยวหวายมักจะเลือกตัดฟั นแต่
ลํา หวายที่มีขนาดใหญ่ ได้ราคาดี สามารถตัดได้ง่าย และไม่อยู่ลึกเข้าไปในป่ านักเพื่ อประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ซึ่ งสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับการเก็บหาของป่ าชนิดอื่นๆ เช่นกัน สิ่ งที่ตอ้ งการในตอนนี้ คือ
การให้ความรู ้กบั ผูเ้ ก็บเกี่ ยวหวายให้มีความตระหนักและรู ้ จกั วิธีการในการตัดฟั นและการจัดการที่ ถูกต้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่ งการเก็บเกี่ยวหวายอย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะ
สําหรับประเทศไทยมีชุมชน 4 แห่ งทางภาคเหนื อ ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตะวันตก และใต้ที่มี
ชนิ ดหวายเศรษฐกิ จของตัวเอง และมีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป ดังนั้นควรมีการพิจารณาจัดตั้งแปลง
สาธิ ตขนาดเล็กในแต่ละภาคของไทยเพื่อไว้ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรหวายอย่างยัง่ ยืน
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับหน่ วยงานภาครัฐและนักวิจยั ทั่วไป
ควรมีการสํารวจทรัพยากรหวายเพื่อความสะดวกในการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืน ให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมและให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่มีอาชี พเก็บเกี่ยวหวายในเรื่ องของการเก็บเกี่ยวเพื่อ
ลดปริ มาณส่ วนที่ จะเหลื อเป็ นเศษซาก และควรเริ่ มจัดตั้งสวนป่ าหวาย โดยเฉพาะหวายที่ มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจเพื่อเป็ นการเสริ มและทดแทนหวายจากป่ าธรรมชาติ
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนและหน่ วยงานภาคเอกชน
สํา หรั บผูท้ ี่ ส นใจในการลงทุ นปลูก หวายควรจะพิ จารณาชนิ ด พันธุ์ ห วายที่ เ หมาะสม มี
คุณภาพลําดี และตลาดให้ราคาสู ง การปลูกหวายชนิ ดที่ข้ ึ นเป็ นกอจะช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกใหม่
หลังการเก็บเกี่ยวไปแล้ว นอกจากนี้ หวายชนิ ดที่ข้ ึนเป็ นกอยังให้ผลผลิตลําสู งกว่าและต่อเนื่ องกว่าหวายชนิ ด
ลําเดี่ยว ในกรณี ที่ตอ้ งการปลูกหวายลําเดี่ยวควรปลูกในสวนยางหรื อสวนผลไม้เก่าเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
และการเก็บเกี่ยว
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ศักยภาพทางด้ านพลังงานของถ่ านตอรากยางพารา

ENERGY POTENTIALS OF RUBBER WOOD STUMP CHARCOAL
นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ (CHIRAPONG KUHAKANCHANA)1
บทคัดย่ อ
การศึ กษาศักยภาพทางด้า นพลังงานของถ่า นตอรากยางพาราทําโดยนํา ตอรากยางพาราจาก
สวนยางพาราในท้องที่ภาคใต้ (จังหวัดตรัง) มาทดสอบที่ศูนย์วิจยั พลังงานจากไม้ จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ผลผลิตถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากเตาอิฐก่อความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตรมีค่าเฉลี่ย 26.85% ค่าพลังงาน
ความร้อนเฉลี่ยมีค่า 7,218.95 แคลอรี ต่อกรัม ถ่านตอรากยางพาราจากการเผาถ่านด้วยเตาอิฐก่อมีองค์ประกอบ
ทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณคาร์ บอนเสถียรเฉลี่ยมีค่า 67.5% ปริ มาณสารระเหยได้เฉลี่ยมีค่า 17.75% ปริ มาณเถ้า
เฉลี่ยมีค่า 6.65% ปริ มาณความชื้ นเฉลี่ยมีค่า 8.1% และค่าความหนาแน่นเฉลี่ยมีค่า 0.40 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับคุณสมบัติในการใช้งานหุงต้มนั้นถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากเตาอิฐก่อมีค่างาน
ที่ได้เฉลี่ย 2.75 ค่าอัตราการเผาไหม้เฉลี่ย 5.69 กรัมต่อนาที และค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้งานเฉลี่ยมีค่า 21.22
ซึ่ งแสดงถึงคุณสมบัติในการใช้งานหุงต้มของถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาอิฐก่อกรมป่ าไม้
มีประสิ ทธิ ภาพสูงเหมาะสมสําหรับการใช้งานหุงต้มในครัวเรื อน

คําหลัก: ยางพารา ถ่าน ตอรากยางพารา
ABSTRACT
The study on energy potentials of rubber wood stump charcoal obtained from private plantation
(Trang province) was conducted at Wood Energy Research Center, Saraburi province, Royal Forest Department.
Results showed that the average of rubber stump charcoal production obtained from brick beehive kiln with
2.0 m.3capacity was 26.85% and average heating values was 7,218.95 cal/g. Chemical components
composed of fixed carbon contents, volatile matter contents, and ash contents with an average amount of
67.5%, 17.75% and 6.65% respectively. The charcoal moisture content was 8.1% and the average charcoal
density was 0.40 g./cm.3 Cooking properties of rubber stump charcoal showed value of working ratio at 2.75.
Average rate of combustion was 5.69 g./min. and the average rate of heating utilization (HU) was 21.22%.
1

สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: chirapong_k@yahoo.com
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The study showed that rubber stump charcoal obtained from brick beehive kiln is suitable to be used with
cooking stove in the households.

Keywords: Rubber wood, Charcoal, Stump
คํานํา
ไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis) มีถิ่นกําเนิดแถบที่ราบสูง ลึกเข้าไปในลุ่มนํ้าอะเมซอน ประเทศ
บราซิ ล ทวีปอเมริ กาใต้ ต่ อมามี ผูน้ าํ มาปลูกในทวีปเอเชี ยและเจริ ญงอกงามดี และกลายเป็ นแหล่งผลิ ตยาง
ธรรมชาติมากที่สุดของโลก
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ผลิ ตยางพาราได้มากเป็ นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากมาเลเซี ยและ
อินโดนี เซี ย โดยไทยผลิตยางพาราได้ปีละกว่า 300,000 ตัน ซึ่ งแต่เดิมไทยผลิตยางพาราได้เพียงปี ละ 150,000 ตัน
เท่านั้น สาเหตุที่ผลิตยางพาราได้ผลผลิตมากขึ้ น เนื่ องมาจากการปรับปรุ งพันธุ์ยางพาราอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเชื่ อกันว่าประเทศไทยจะมี ปริ มาณการผลิ ตเพิ่ มสู งขึ้ น ในปี พ.ศ. 2546 มี พ้ื นที่ ปลูกยางพาราทัว่ ประเทศ
12,618,792 ไร่ เป็ นพื้ นที่ กรี ดยางได้แล้ว 10,010,885 ไร่ ให้ผลผลิตยาง 2.86 ล้านต้น คิ ดเป็ นผลผลิตเฉลี่ย
286 กิโลกรัม/ไร่ /ปี (www.rubberthai.com ค้นเมื่อ 7 สิ งหาคม 2550)
ต้นยางพารามีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิ จไทยเป็ นอย่างมาก แต่เดิ มนั้นมีการปลูกยางพารา
เฉพาะในท้องที่ ภาคใต้ของประเทศ แต่ ปัจจุ บนั มี การนํายางพาราไปปลูกในท้องที่ ต่างๆ ทัว่ ประเทศ ซึ่ งมี การ
เจริ ญเติ บ โตเป็ นที่ น่า พอใจ มี การนําไม้ยางพาราที่ ได้จากการตัด ไม้ออกไปใช้ประโยชน์ต่า งๆ กันอย่า ง
แพร่ หลาย เช่น ใช้ทาํ เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการก่อสร้าง ทําเยื่อกระดาษ ทําแผ่นใยไม้อดั แข็ง ทําแผ่นชิ้ นไม้อดั ฯลฯ
สําหรับการปลูกยางพาราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตนํ้ายางพารานั้นเมื่อไม้ยางพารามีอายุครบ 25 ปี ขึ้นไป หรื อ
ยางพาราสวนนั้นๆ ให้ผลผลิ ตนํ้ายางพาราลดลงจะมี การตัดฟั นเพื่ อขายเนื้ อไม้ ส่ วนตอรากยางพาราซึ่ งมี
มากกว่าปี ละ 12 ล้านตอรากนั้นมีการเผาทําลายเป็ นส่ วนใหญ่คิดเป็ นพื้นที่หลายหมื่นไร่ ต่อปี การนําเศษไม้
ปลายไม้ยางพารามาผลิตเป็ นถ่านนั้นมีการผลิตเพื่อส่ งออกไปยังต่างประเทศ คิดเป็ นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย
การศึ กษาศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยางพารา เป็ นแนวทางหนึ่ งในการใช้ประโยชน์
ตอรากยางพาราอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการจัดการตอรากยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนํามาผลิตเป็ น
ถ่านเพื่ อเป็ นพลังงานทดแทนไม้จากป่ าธรรมชาติ ซึ่ งจะเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนที่ ยงั่ ยืนในประเทศไทย
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเปอร์ เ ซ็ น ต์ ผ ลผลิ ต ถ่ า นตอรากยางพาราที่ ผ ลิ ต จากเตาอิ ฐ ก่ อ ขนาดความจุ
2.0 ลูกบาศก์เมตร
2. เพื่อศึกษาค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพารา
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3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพารา
4. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการใช้งานหุงต้มของถ่านตอรากยางพารา
5. เพื่อเป็ นแนวทางในการนําตอรากยางพารามาสร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้เป็ นพลังงานทดแทนฟื น
และถ่านจากป่ าธรรมชาติ ต่อไป
*วิธีการศึกษา

อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
1. เตาอิฐก่อ (brick beehive kiln) ขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร
2. เตาหุงต้มประสิ ทธิ ภาพสูงกรมป่ าไม้ กปม.1 (เตาถ่าน)
3. หม้ออลูมิเนียมเบอร์ 24 พร้อมฝา
4. Adiabatic Oxygen bomb Calorimeter
5. เทอร์โมมิเตอร์
6. ตูอ้ บความชื้น
7. เครื่ องชัง่
8. โถดูดความชื้น
9. เครื่ องคอมพิวเตอร์
วิธีการ
1. การศึกษาการผลิตถ่ านตอรากยางพารา
การศึกษาผลผลิตถ่านตอรากยางพารากับเตาเผาถ่านชนิ ดเตาอิฐก่อขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร
ทําการศึกษาที่ ศูนย์วิจยั พลังงานจากไม้ ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดสระบุรี โดยการนําตอราก
ยางพาราจากท้องที่จงั หวัดตรังที่ทาํ การขุดตอรากออกเพื่อปลูกสร้างสวนยางพาราใหม่มาทดสอบ (ภาพที่ 1-4)

ภาพที่ 2 ตอรากยางพาราที่นาํ มาทดลองผลิตถ่าน

ภาพที่ 1 ตอรากยางพาราที่นาํ มาทดลองผลิตถ่าน
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ภาพที่ 3 ตอรากยางพาราที่ ผ่ า นการตัด แต่ ง ตอราก ภาพที่ 4 ถ่านตอรากยางพาราที่สามารถใช้งานได้
เพื่อให้สะดวกในการเผาถ่าน
วิธีการทดสอบทําโดยการนําตอรากยางพารามาเลื่อยตกแต่งรากแขนงที่เกะกะออก และสุ่ ม
ตัวอย่างชิ้ นไม้เพื่อนําไปหาค่าเปอร์ เซ็นต์ความชื้ น จากนั้นนําตอรากยางพาราไปชัง่ นํ้าหนักสดและใส่ ในเตา
เผาถ่านจนเต็ม จากนั้นนําฟื นหน้าเตามาสุ่ มหาค่ าเปอร์ เซ็ นต์ความชื้ น จุ ดไฟหน้าเตาและเลี้ ยงไฟหน้าเตา
ตลอดเวลา โดยในระยะแรกหน้าเตาจะมีขนาดประมาณ 500 ตารางเซนติเมตร ทําการวัดอุณหภูมิที่บริ เวณ
กลางเตาเผาถ่านทุ กๆ ชัว่ โมง เมื่อควันขาวหนาเริ่ มออกจะทําการย่อหน้าเตาลงเหลือประมาณ 300 ตาราง
เซนติเมตร และเมื่อควันบางลงจึงทําการย่อหน้าเตาลงให้เหลือประมาณ 200 ตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ เพื่อควบคุม
ปริ มาณอากาศให้เหมาะสม จากนั้นจะเลี้ยงฟื นหน้าเตาไปจนกระทัง่ ควันสี ฟ้าจางลงมากจึงยุติการใส่ ฟืนหน้า
เตาและย่อหน้าเตาลงอีกจนเหลือประมาณ 80 ตารางเซนติเมตร ปล่อยให้การเผาถ่านดําเนิ นต่อไปจนกระทัง่
ควันใสและปล่ องควันแห้งสนิ ท จึ งปิ ดหน้า เตาและปิ ดปล่ องควันจนครบทุ กปล่ องเป็ นการยุติ การเผาถ่ า น
การศึกษาผลผลิตถ่านตอรากยางพาราทําโดยชัง่ นํ้าหนักถ่านก้อน ถ่านป่ น นถ่านหรื อหัวถ่าน (ถ่านที่เผาไหม้
ไม่สมบูรณ์) และขี้เถ้า
สําหรั บการสุ่ มตัวอย่างตอรากยางพาราและถ่ านตอรากยางพารา เพื่ อไปหาค่ าเปอร์ เซ็ นต์
ความชื้ น ค่าความร้อน วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ค่าความหนาแน่น และหาประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน
หุ งต้มกับเตาหุ งต้มประสิ ทธิ ภาพสู ง กรมป่ าไม้ กปม.1 (เตาถ่าน) นั้น ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างด้วยแผนแบบการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการกําหนดให้ตอรากยางพาราและถ่านตอรากยางพาราที่ได้
จากการเผาถ่านด้วยเตาอิฐก่อขนาด 2.0 ลูกบาศก์เมตรเป็ นประชากร (N) จากนั้นสุ่ มตัวอย่าง (n) ด้วยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างชนิ ดไม่แทนที่กลับคืนจากประชากร (N) นั้น และกําหนดให้ตวั อย่างแต่ละตัวอย่างมีโอกาสที่จะถูก
เลือกเท่าๆ กัน (สุ รินทร์, 2541)
การหาค่ าความชื้น ทําโดยการอบตอรากและถ่านตอรากยางพาราที่อุณหภูมิ 105°C เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง หรื ออบจนกระทัง่ นํ้าหนักของตัวอย่างคงที่ แล้วนํามาคํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากสูตร
% ความชื้น = (นํ้าหนักถ่านก่อนอบแห้ง – นํ้าหนักถ่านหลังอบแห้ง ) x 100
นํ้าหนักถ่านหลังอบแห้ง
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การหาผลผลิตถ่ าน คํานวณจากสูตร
% ผลผลิตถ่าน =

นํ้าหนักถ่านก้อน
x 100
(นํ้าหนักไม้ฟืนแห้ง+นํ้าหนักไม้ฟืนแห้งหน้าเตา) - นํ้าหนักส้นถ่าน

การหาผลผลิตถ่ าน คํานวณจากสูตร
อัตราการผลิตถ่าน (กก./ชม.) =

นํ้าหนักถ่านก้อน
ชัว่ โมงการเผาทั้งหมด

2. การวิเคราะห์ หาค่ าความร้ อนและการหาองค์ ประกอบทางเคมีของถ่ านตอรากยางพารา
การวิเคราะห์ค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพาราทําได้โดยการนําตัวอย่างมาบดให้ละเอียด
จากนั้นนําผงถ่านตอรากยางพารามาเผาไหม้ในบรรยากาศของออกซิ เจนใน Adiabatic Oxygen Bomb Calorimeter
ตามกรรมวิธีของ ASTM 3287–77 บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางการทดสอบ
การวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่ นของถ่านตอรากยางพาราทําโดยการหาปริ มาตรของถ่าน
ตอรากยางพาราด้วยการแทนที่ปรอท จากนั้นคํานวณหาค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพาราได้จากสูตร
ความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพารา (กรัม/ซม3) = นํ้าหนักถ่านตอรากยางพาราอบแห้ง (กรัม)
ปริ มาตรถ่านตอรากยางพาราอบแห้ง ( cm3)
การหาองค์ประกอบทางเคมีของถ่านตอรากยางพาราทําโดยวิธี Proximate Analysis เป็ นการ
วิเคราะห์โดยใช้วิธีมาตรฐานของ ASTM 3172–3175 ซึ่ งพอจะอธิ บายวิธีการหาองค์ประกอบทางเคมีได้ดงั นี้
ปริ มาณสารระเหยได้ (Volatile matter content) คือ ส่ วนของเนื้ อถ่านอบแห้งที่ ระเหยได้ใน
ครู ซิเบิ ลปิ ดฝาที่ อุณหภูมิ 950 °C ในเตาเผาไฟฟ้ านาน 6 นาที สารระเหยได้น้ ี คือ สารประกอบที่ มีคาร์ บอน
ออกซิ เจน และไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบ
ปริมาณคาร์ บอนเสถียร (Fixed carbon content) คือ ส่ วนของสารอินทรี ยท์ ี่เหลืออยู่ในครู ซิ
เบิล หลังจากหักสารระเหยได้และขี้เถ้าออกไปแล้ว คาร์บอนเสถียรนี้ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเป็ นส่ วนใหญ่
ปริมาณขีเ้ ถ้ า (Ash content) คือ ส่ วนของสารอนิ นทรี ยท์ ี่เหลือจากการสันดาปถ่านในเตาเผา
ไฟฟ้ าที่อุณหภูมิ 750 °C นาน 6 ชัว่ โมง (ปรี ชา, 2529)
สูตรในการหาค่าองค์ประกอบทางเคมีของถ่านตอรากยางพารา มีดงั นี้
ปริ มาณความชื้น (%)

= (นํ้าหนักถ่านก่อนอบแห้ง – นํ้าหนักถ่านอบแห้ง) x 100
นํ้าหนักถ่านอบแห้ง
ปริ มาณสารระเหยได้ (%) = (นํ้าหนักอบแห้งของถ่าน–นํ้าหนักของถ่านที่อุณหภูมิ 950๐C) x100
นํ้าหนักอบแห้งของถ่าน

ปริ มาณคาร์บอนเสถียร (%) = 100- ปริ มาณความชื้ น (%)- ปริ มาณสารระเหยได้ (%) - ปริ มาณขี้เถ้า
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= นํ้าหนักของถ่านที่อุณหภูมิ 750 ๐C x 100
นํ้าหนักอบแห้งของถ่าน

ปริ มาณขี้เถ้า (%)

3. ประสิ ทธิภาพการใช้ งานหุงต้ มของถ่ านตอรากยางพารากับเตาหุงต้ มประสิ ทธิภาพสู งกรมป่ าไม้
กปม.1 ( เตาถ่ าน)
การหาประสิ ทธิ ภาพการใช้งานหุงต้มของถ่านตอรากยางพารา ทําโดยทดสอบการต้มนํ้าซึ่ งใช้
หม้อต้มนํ้าอะลูมิเนี ยมเบอร์ 24 พร้ อมฝา กับเตาที่ ใช้ทดสอบเป็ นเตาหุ งต้มประสิ ทธิ ภาพสู งกรมป่ าไม้ กปม.1
(เตาถ่าน) ใช้น้ าํ 3,700 กรัม (ปริ มาตรของนํ้าประมาณ ¾ ของปริ มาณความจุของหม้อ) และนํ้าหนักถ่านตอราก
ยางพาราที่ใช้ทดสอบเท่ากับ 450 กรัม ทําการทดลองในห้องที่ไม่มีลมพัด สังเกตการแตกปะทุของถ่าน ปริ มาณ
ควันของถ่านขณะติ ดไฟ วัดอุณหภูมิของนํ้าจนกระทัง่ นํ้าเดื อด แล้วบันทึ กเวลาที่ ใช้ไปพร้อมทั้งเปิ ดฝาหม้อ
จากนั้นปล่อยให้น้ าํ เดือดต่อไปอีก 30 นาที (มาลี, 2532 ) (นิยม และคณะ, 2527)
คํานวณค่างานที่ได้ อัตราการเผาไหม้และประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของถ่านจากสูตร
งานที่ได้

=

อัตราการเผาไหม้ =

นํ้าหนักของนํ้าที่ระเหยไป
นํ้าหนักของถ่านที่ใช้สุทธิ
นํ้าหนักของถ่านที่ใช้สุทธิ (กรัม)
ระยะเวลาที่ใช้ท้ งั หมด (นาที)

Hu

=

[MCp (T2-T1)]+[(M-M1) L] x 100
(MfH1 + MkH2)

เมื่อ Hu
M
M1
Mf
Mk
Cp
T1
T2
L
H1
H2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน (%)
นํ้าหนักนํ้าเริ่ มต้น (กรัม)
นํ้าหนักนํ้าที่เหลืออยู่ (กรัม)
นํ้าหนักเชื้อเพลิง (ถ่านตอรากยางพารา) (กรัม)
นํ้าหนักเชื้ อไฟ (ไม้สนประดิพทั ธ์ ) (กรัม)
ความร้อนจําเพาะของนํ้า เท่ากับ 1 แคลอรี /กรัม
อุณหภูมิของนํ้าก่อนตั้งไฟ (องศาเซลเซี ยส)
อุณหภูมิของนํ้าเดือด (องศาเซลเซี ยส)
ความร้อนแฝงของนํ้า เท่ากับ 540 แคลอรี /กรัม
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (ถ่านตอรากยางพารา ) (แคลอรี /กรัม)
ค่าความร้อนของเชื้อไฟ (สนประดิพทั ธ์) ซึ่ งมีค่า 4,280 แคลอรี /กรัม
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ผลการศึกษา
1. นํา้ หนักสดตอรากยางพาราที่ใช้ ในการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1

นํ้าหนักสดตอรากยางพาราที่ใช้ในการศึกษา
ตอรากที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นํา้ หนักสด
(ก.ก.)
43
42
38
43.3
36.1
48
40
60
44.2

ตอรากที่

นํา้ หนักสด
(ก.ก.)
10
22
11
31.3
12
26.4
13
22
14
33
15
30.2
16
36.3
17
33
18
31.2
ค่ าเฉลีย่ = 35.88

ตอรากที่
19
20
21
22
23
24
25

นํา้ หนักสด
(ก.ก.)
20
34
44
35.2
34.4
35
34.2

2. ผลผลิตถ่ านตอรากยางพาราจากเตาเผาถ่ านชนิดเตาอิฐก่ อขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์ เมตร
การศึ ก ษาผลผลิ ต ถ่ า นตอรากยางพาราจากเตาเผาถ่ า นชนิ ด เตาอิ ฐ ก่ อ ขนาดความจุ 2.0
ลูกบาศก์เมตรพบว่า เปอร์ เซ็นต์ผลผลิตถ่านตอรากยางพาราเฉลี่ยที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาอิฐก่อมีค่า 26.85
(ตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากการเผาถ่านเตาอิฐก่อนั้นเป็ นการทําให้ไม้กลายเป็ นถ่านด้วยวิธีการอบไม้ให้เป็ นถ่าน
(reverse draft) ซึ่ งแตกต่างกับการเผาถ่านด้วยเตาแบบชาวบ้านซึ่ งเป็ นการเผาไหม้ให้กลายเป็ นถ่านโดยตรง
(direct draft) ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของปรี ชา (2529) นํ้าหนักส้นถ่าน (ถ่านที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์) เฉลี่ย
13.5 กิ โลกรัม การที่ มีส้นถ่า นเนื่ อ งจากการไหลเวียนของกระแสอากาศร้อนไม่ทัว่ ถึงตลอดทั้งเตา แต่
อาจจะแก้ไขได้โดยการใช้ตะแกรงเหล็กหรื อวัสดุที่มีความโปร่ งนํามารองพื้นก่อนการเผาถ่านจะช่วยลดส้น
ถ่านลงได้ (จิระพงษ์ , 2543 ) ระยะเวลาเฉลี่ยในการผลิตถ่านของเตาอิฐก่อ 36.5 ชัว่ โมง แสดงดังภาพที่ 5-7
3. ค่ าความร้ อนของถ่ านตอรากยางพาราที่เผาด้ วยเตาอิฐก่ อ
ค่าความร้อนเฉลี่ยของถ่านตอรากยางพาราที่ เผาด้วยเตาอิฐก่อมีค่า 7,218.95 แคลอรี /กรั ม
(ตารางที่ 3) ซึ่ งค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพาราจะมีค่าผันแปรโดยตรงกับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาถ่านและ
อายุของตอรากยางพารา ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการเผาถ่าน ดังนั้นหากต้องการให้ถ่านตอรากยางพารามีค่า
ความร้อนสูงขึ้น สามารถทําได้โดยใช้วิธี “Refining technique” ซึ่ งมีวิธีการคือ การเติมอากาศเพื่อให้แก๊ส
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ตารางที่ 2

ผลผลิตถ่านตอรากยางพาราที่เผาด้วยเตาอิฐก่อขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร

ค่ าที่ใช้ คํานวณและผลที่ได้ รับ
นํ้าหนักสดของตอรากยางพารา
ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นตอรากยางพารา
นํ้าหนักแห้งของตอรากยางพารา
นํ้าหนักสดของฟื นหน้าเตา
ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นของฟื นหน้าเตา
นํ้าหนักแห้งของฟื นหน้าเตา
นํ้าหนักถ่านก้อน
นํ้าหนักส้นถ่าน
อุณหภูมิก่ ึงกลางเตาเผาถ่าน
ผลผลิตถ่าน
เวลาที่ใช้ในการเผา

หน่ วย
กิโลกรัม
เปอร์เซ็นต์
กิโลกรัม
กิโลกรัม
เปอร์เซ็นต์
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
°C
เปอร์เซ็นต์
ชัว่ โมง

ครั้งที่ 1

เตาอิฐก่ อ
ครั้งที่ 2

เฉลีย่

443.00
19.40
371.02
30.00
19.40
25.125
108.00
15.00
415.00
28.33
34.00

400.00
22.50
326.53
30.00
22.50
24.49
86.00
12.00
390.00
25.37
39.00

421.50
20.95
348.78
30.00
20.95
24.80
97.00
13.50
402.50
26.85
36.50

ภาพที่ 5. เศษหิ น ทราย และสิ่ งที่ติดมากับตอรากยางพารา

ภาพที่ 7. เตาอิฐกรมป่ าไม้ พร้อมปล่องดักนํ้าส้มควันไม้

ภาพที่ 6. ส้นถ่านตอรากยางพารา
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ออกซิ เจนไปปลดปล่อยสารแทรกในเนื้ อถ่าน วิธีการนี้ จะได้ถ่านที่ บริ สุทธิ์ มากขึ้ นมี ค่าความร้อนสู งขึ้ นแต่
ผลผลิตถ่านจะลดลง
ตารางที่ 3 ค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพาราที่เผาด้วยเตาอิฐก่อ
ตัวอย่ างที่ (หน่ วย:แคลอรีต่อกรัม)
1
2
เฉลีย่
7,582.0
6,855.90
7,218.95
4. องค์ ประกอบทางเคมีและค่ าความหนาแน่ นของถ่ านตอรากยางพารา
ปริ มาณคาร์บอนเสถียรเฉลี่ยที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาอิฐก่อมีค่า 67.5% (ตารางที่ 4) จะเห็นว่า
เตาอิฐก่อจะผลิตถ่านที่มีปริ มาณคาร์ บอนเสถียรสู งพอควร ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการผลิตถ่านด้วยเตาอิฐก่อ
เป็ นวิธีการเผาถ่านโดยการอบไม้ให้เป็ นถ่าน (reverse draft) ถ่านที่ผลิตได้จะมีค่าคาร์ บอนเสถียรสู งกว่าการ
ผลิตถ่านด้วยเตาหลุมผีแบบชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นการเผาไหม้ให้เป็ นถ่านโดยตรง (direct draft) ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของจิระพงษ์ (2543) ที่ศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านกะลามะพร้าว และในทํานองเดียวกับ
การศึกษาของจิระพงษ์ และคณะ (2546) ที่ศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยูคาลิปตัส
ปริ มาณสารระเหยได้เฉลี่ย 17.75% ปริ มาณความชื้ นเฉลี่ยของถ่านตอรากยางพารา 8.1%
ซึ่ งปริ มาณความชื้นในถ่านนี้จะมีผลโดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้งานหุงต้ม กล่าวคือหากมีปริ มาณความชื้ น
ในเนื้อถ่านมากจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานและความสามารถในการจุดติดไฟน้อยลง
ตารางที่ 4

องค์ประกอบทางเคมี และค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากเตาอิฐก่อ
องค์ ประกอบทางเคมีและค่ าความ
หนาแน่ นของถ่ านตอรากยางพารา

ตัวอย่ างที่ 1

เตาอิฐก่ อ
ตัวอย่ างที่ 2

เฉลีย่

71.2
16.4
4.60
7.80
0.42

63.80
19.10
8.70
8.40
0.38

67.50
17.75
6.65
8.10
0.40

คาร์บอนเสถียร (%)
ปริ มาณสารระเหยได้ (%)
เถ้า (%)
ปริ มาณความชื้น (%)
ความหนาแน่น (g/cm3)

5. ประสิ ทธิภาพการใช้ งานหุงต้ มของถ่ านตอรากยางพารา
ถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากการเผาด้วยเตาอิฐก่อสามารถทําให้น้ าํ 3,700 กรัม เดือดในเวลา
เฉลี่ย 21.5 นาที (ตารางที่ 5) โดยมีอตั ราการเผาไหม้เฉลี่ย 5.69 กรัม/นาที สําหรับค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน
เฉลี่ยของถ่านตอรากยางพารามีค่า 21.22 %
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ถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากการเผาด้วยเตาอิฐก่อไม่มีการแตกปะทุของถ่าน มีการติดไฟดี
ไม่มีควันขณะใช้งาน จัดว่าถ่านตอรากยางพารามีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับใช้งานหุงต้มในครัวเรื อน
ตารางที่ 5

ค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากเตาอิฐก่อ

ค่ าที่ใช้ ในการคํานวณและผลที่ได้ รับ
นํ้าหนักของนํ้าที่ระเหยไป
นํ้าหนักนํ้าที่เหลืออยู่
นํ้าหนักถ่านที่ใช้สุทธิ
ระยะเวลาที่ใช้จนนํ้าเดือด
ระยะเวลาที่ใช้ท้ งั หมด
อุณหภูมิของนํ้าก่อนตั้งไฟ
ค่าความร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิง
งานที่ทาํ ได้
อัตราการเผาไหม้
ค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน
การแตกปะทุของถ่าน
การติดไฟ
ควัน/เขม่า

หน่ วย
กรัม
กรัม
กรัม
นาที
นาที
ºC
แคลอรี /กรัม
กรัม/นาที
%

ถ่ านตอรากยางพารา
เตาอิฐ ก่ อ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
790
2,910
295
20
52
30°
4,280
2.68
5.67
22.14
ไม่มี
ดี
ไม่มี

905
2,795
320
23
56
30°
4,280
2.82
5.71
20.30
ไม่มี
ดี
ไม่มี

เฉลีย่
847.50
2,852.50
307.5
21.50
54
30°
4,280
2.75
5.69
21.22
ไม่มี
ดี
ไม่มี

สรุ ปผล
การศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยางพารา ทําการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางการใช้
ประโยชน์จากตอรากไม้จากสวนยางพารา โดยการนํามาทดลองผลิตเป็ นถ่าน ซึ่ งพอจะสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลผลิ ต ถ่านตอรากยางพาราที่ ได้จากเตาเผาถ่านชนิ ดเตาอิ ฐก่ อมี ค่าระหว่าง 31.18-33.99%
ซึ่ งจัดว่าเตาชนิ ดนี้ ให้ผลผลิ ตค่ อนข้างสู ง เหมาะสมสําหรั บผลิตถ่านเพื่ อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในครั วเรื อนหรื อ
สําหรับชุมชนขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจพอเพียง
2. ค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพารามีค่าระหว่าง 6,855.90-7,582.0 แคลอรี ต่อกรัม ซึ่ งค่า
ความร้อนของถ่านตอรากยางพารามีค่าใกล้เคียงกับถ่านไม้โกงกางซึ่ งมีค่า 7,500 แคลอรี ต่อกรัม จัดได้ว่าถ่าน
ตอรากยางพาราเหมาะสมสําหรับใช้งานหุงต้มในครัวเรื อน
3. องค์ประกอบทางเคมีและค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพารามีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีและ
สู งกว่าค่าของถ่านไม้ยางพารา ทั้งนี้ เนื่ องจากถ่านตอรากยางพาราที่มีการนํามาใช้ประโยชน์จะมีอายุระหว่าง
20–25 ปี ขึ้นไป
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4. ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานหุงต้มของถ่านตอรากยางพาราสามารถใช้งานหุ งต้มในครัวเรื อนได้
เป็ นอย่างดี เนื่องจากไม่มีการแตกปะทุของถ่าน มีการติดไฟดี และไม่มีเขม่าควันรบกวนในระหว่างการใช้งาน
5. เกิ ด การสร้ า งงานสร้ างรายได้แ ละแหล่งพลังงานจากไม้ โดยประมาณการว่าตอรากไม้
ยางพาราต่อไร่ (70-80 ตอราก/ไร่ ) มีน้ าํ หนักสดของตอรากเฉลี่ย 35.88 กิโลกรัม/ตอราก หรื อ 2,511.6-2,870.4
กิ โลกรั มต่อไร่ ซึ่ งหากมี การนํามาผลิตเป็ นถ่านด้วยเตาอิฐก่อจะให้ผลผลิ ตเฉลี่ย 26.85% (ที่ ความชื้ นของตอราก
20.95%) จะผลิตถ่านได้ประมาณ 533.08-609.24 กิโลกรัมต่อไร่ หรื อ คิดเป็ นมูลค่า 2,665.40–3,046.20 บาทต่อไร่
(ค่าเฉลี่ยราคาถ่านกิโลกรัมละ 5 บาท)
* ประมาณการตอรากยางพาราในแต่ ละปี 12,000,000 ตอราก หากนํามาผลิ ตจะได้ผลผลิ ตถ่านประมาณ
91,386.04 ตัน/ปี คิดเป็ นมูลค่า 456.93 ล้านบาท/ปี
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึ กษาการพัฒนาการผลิตถ่านตอรากยางพาราในเชิ งพาณิ ชย์ โดยใช้เตาเผาถ่านที่
เหมาะสม ศูนย์วิจยั พลังงานจากไม้ จังหวัดสระบุรี มีความเห็นว่าเตาเผาถ่านที่จะพัฒนาขึ้นควรเป็ นเตาเผาถ่านที่
ใช้งบประมาณน้อย เก็บนํ้าส้มควันไม้ได้และนําไปสร้างในพื้นที่สวนยางพารา ในลักษณะเตากึ่งถาวรใช้เงินลงทุน
สร้างเตาเผาถ่านน้อยแต่สามารถผลิตถ่านที่มีคุณภาพดี ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ งในการเคลื่อนย้ายตอราก
ยางพารางเพื่อนํามาผลิตถ่าน และควรมีการศึกษาพัฒนาการนํานํ้าส้มควันไม้ (wood vinegar) เพื่อไปใช้งาน
ด้านต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่ งเป็ นการช่วยลดมลพิษทางอากาศจากการปลดปล่อยแก๊สจากการเผาถ่านสู่บรรยากาศ
2. ควรมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากถ่านในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนานําถ่านไม้มาผลิตเป็ น
ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งสําหรับใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งบํารุ งดิน การพัฒนานําถ่านมาผลิตเป็ นวัตถุดิบสําหรับผลิต
อาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในตัวสัตว์ และการพัฒนานําถ่านมาใช้เป็ นวัสดุดูดซับแก๊สและกลิ่นใน
การทําปศุสัตว์ เป็ นต้น โดยมีเป้ าหมายที่สาํ คัญคือ ลดการนําเข้าของปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศและพัฒนาการทํา
ปศุสตั ว์แบบปลอดสารพิษเพื่อสุ ขอนามัยของประชาชนโดยรวม
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ คุณวิชยั แหลมวิไล อธิ บดี กรมป่ าไม้ คุณวิสูตร สมนึ ก ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ คุณสุ ชาติ ไทยเพ็ชร์ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่ าไม้
ดร.นฤมล ภานุนาํ ภา หัวหน้างานพัฒนาพลังงานจากไม้ ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําถึงแนวทางการศึกษา
ศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยางพารา ผูอ้ าํ นวยการกองทุนสงเคราะห์ การทําสวนยาง และคุณอาณัติ
โรจนไพบูลย์ ข้าราชการบํานาญ ที่ ให้ความช่ วยเหลือในการติ ดต่อประสานงานจัดเตรี ยมวัตถุดิบสําหรั บการ
ทดลองในครั้งนี้ ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษาถึงแนวทางในการศึกษาวิจยั
ขอขอบคุ ณคณะเจ้าหน้าที่ ประจําศูนย์วิจยั พลังงานจากไม้ ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกี ยรติ
จังหวัดสระบุรี ที่ ช่วยเหลือในการเผาถ่านตอรากยางพารา คณะเจ้าหน้าที่ ประจํางานพัฒนาพลังงานจากไม้
ทุกท่าน ที่ ให้การช่ วยเหลือในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิ การและการพิมพ์งาน และที่สําคัญผูว้ ิจยั ต้องกราบ
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ผลของสารสกัดจากเปลือกต้ นวงศ์ อบเชยต่ อการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ
EFFECTS OF CRUDE EXTRACTS FROM SOME LAURACEAE BARKS
ON GROWTH OF TESTED PLANTS
พรรณี เด่ นรุ่งเรือง (PANNEE DENRUNGRUANG)1
บทคัดย่ อ
จากการศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกต้นพืชในวงศ์อบเชย (Lauraceae) จํานวน 8 ชนิ ด คื อ
กระทังใบใหญ่ (Litsea grandis Hook. f.) เอียน (Neolitsea zeylanica Merr.) เทพทาโร (Cinnamomum porrectum
(Roxb.) Kosterm.) เชี ยด (Cinnamomum iners Blume) ทังบอน (Phoebe grandis (Nees) Merr.) ทํามัง (Litsea
petiolata Hook. f.) ยางบง (Persea kurzii Kosterm.) และ หมีเหม็น (Litsea glutinosa C.B. Robins.) ต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืชทดสอบ ได้แก่ ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) และผักกาดหัว (Raphanus sativus L. var
radicula Pers.) ที่ความเข้มข้น 500 100 และ 50 ppm. พบว่า สารสกัดคลอโรฟอร์ มและแอลคาลอยด์อย่าง
หยาบของพืชในวงศ์อบเชยดังกล่าวแสดงผลการยับยั้งการเจริ ญเติบโตต้นกล้าของพืชทดสอบ ยกเว้นสารสกัด
คลอโรฟอร์ มของกระทังใบใหญ่ เอียน เทพทาโร เชี ยด แสดงผลช่วยสนับสนุนการเจริ ญของรากผักกาดหอม
(lettuce) ที่ ความเข้มข้น 500 ppm. สารสกัดคลอโรฟอร์ มจากเปลื อกต้นทํามังแสดงผลในการยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของต้นและรากผักกาดหอม และผักกาดหัว (radish) ได้สูงที่สุด สารสกัดแอลคาลอยด์อย่างหยาบ
จากเปลือกต้นทํามังแสดงผลในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของต้นและรากผักกาดหอมได้สูงที่สุด ส่ วนสาร
สกัด แอลคาลอยด์อย่างหยาบของเปลื อกต้นหมี เหม็นแสดงผลในการยับยั้งการเจริ ญเติ บโตของต้นและราก
ผักกาดหัวได้มากที่สุด ที่ความเข้มข้น 500 ppm.

คําหลัก: วงศ์อบเชย การยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ABSTRACT
The effects of the extract from stem bark of 8 species in Lauraceae family : Litsea grandis
Hook. f., Neolitsea zeylanica Merr., Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm., Cinnamomum iners Blume.,
Phoebe grandis (Nees) Merr., Litsea petiolata Hook. f., Persea kurzii Kosterm. and Litsea glutinosa C.B.
Robins. on the growth of lettuce seedlings (Lactuca sativa L.) and radish seedlings (Raphanus sativus L.)
1

กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่ าไม้ สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้ E-mail: pdenrungruang@hotmail.com
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at a concentration of 500, 100 and 50 ppm. were investigated . The chloroform extracts and crude alkaloid of
those species showed inhibitory effects on root and shoot growth of both plants, except the chloroform
extract of Litsea grandis, Neolitsea zeylanica, Cinnamomum porrectum and Cinnamomum iners showed the
growth acceleration effects for the root growth of lettuce at a concentration 500 ppm. The chloroform extract
of Litsea petiolata showed the strongest inhibitory effect on lettuce and radish seedling. The crude alkaloid
of Litsea petiolata showed the strongest inhibitory effect on lettuce seedling. The crude alkaloid of Litsea
glutinosa showed the strong inhibitory effect on root and shoot growth of radish seedling at a concentration
of 500 ppm.

Keywords: Lauraceae, Growth inhibition effects
คํานํา
พันธุ์ไม้วงศ์อบเชย (Lauraceae) มีหลายสกุล เช่น สกุลเอียน (Neolitsea) สกุลกะทัง (Litsea)
สกุลกะทังเกา (Nothaphoebe) สกุลกะทังทู ้ (Persea) และสกุลอบเชย (Cinnamomum) เป็ นต้น ส่ วนมากเป็ นไม้ตน้
และไม้พุ่ม มีเพียงสกุลเดียวที่เป็ นพืชล้มลุกเถาเลื้อยคือ สกุลสังวาลพระอินทร์ (Cassytha) เปลือกของต้นไม้
ในวงศ์น้ ี มกั มีเมือกเหนี ยวและมีกลิ่นหอม มีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หลายชนิ ดนํามาปรุ งเป็ นยาสมุนไพร
ทําเครื่ องแกง และของหอม เช่น ในสกุลอบเชย (Cinnamomum) และสกุลไก๋ (Phoebe) เป็ นต้น นอกจากนี้ เนื้ อไม้
หลายชนิดยังนําไปใช้ก่อสร้างได้แข็งแรง ทนทาน พันธุ์ไม้วงศ์น้ ี มีประมาณ 35 สกุล 2,500 ชนิ ด กระจายพันธุ์ใน
ประเทศไทย 16 สกุล 140 ชนิ ด (ชวลิต, 2540) เช่น ยางบง (Persea kurzii Kosterm.) เป็ นพืชที่ข้ ึนอยู่ในป่ าดิบแล้ง
ป่ าเต็งรัง เป็ นพันธุ ์ไม้ที่ข้ึ นง่ายมีเปลือกหนา ใบค่อนข้างหนา สามารถแตกหน่อได้ดี เป็ นไม้ที่ไม่ผลัดใบ
เปลือกยางบงเป็ นที่ รู้จกั กันมานาน โดยนํามาผสมกับขี้ เลื่ อยใช้ทาํ ธู ปและยากันยุง (สุ ทศั น์ และอรรถพันธ์,
2527) เปลือกไม้ตะไคร้ตน้ (Litsea cubeba Pers.) ใช้ขบั ลม และนํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา ยับยั้ง
เชื้ อแบคที เรี ย ยับยั้งเชื้ อรา ยับยั้งการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (นันทวันและอรนุ ช, 2541) เปลือกต้นฟั นปลา
(Litsea umbellata Merr.) พบว่ามี สารประกอบพวก alkaloid (ก่องกานดา, 2540) จากการตรวจสอบ
พฤกษศาสตร์ เบื้ องต้นของเปลือก 8 ชนิ ดพบว่า เปลือกไม้กระทังใบใหญ่มี alkaloids, condensed tannins,
flavonoids และ steroids เปลือกไม้เอียนมี condensed tannins, flavonoids และ triterpenes เปลือกไม้เทพทาโร
มี condensed tannins, flavonoids และ triterpenes เปลือกไม้เชี ยดมี alkaloids, condensed tannins, flavonoids,
triterpenes และ antraquinones เปลือกไม้ทงั บอนมี alkaloids, condensed tannins, flavonoids, triterpenes และ
cardiac glycosides เปลือกไม้ทาํ มังมี alkaloids, condensed tannins, steroids และ cardiac glycosides เปลือกไม้
ยางบงมี alkaloids, condensed tannins, flavonoids, steroids และ cardiac glycoside และ เปลือกไม้หมีเหม็น
มี alkaloids, phenolic compounds, triterpenes, cardiac glycoside และ antraquinones (พรรณี และคณะ, กําลัง
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จัดพิมพ์) ปั จจุบนั ได้มีการใช้สารเคมีในทางการเกษตรเป็ นจํานวนมาก เพื่อจะลดการใช้สารเคมีจึงเห็นว่าควร
ศึกษาหาสารที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้เป็ นสารทางการเกษตร
วัตถุประสงค์ในการทดลองนี้ เพื่อศึ กษาการยับยั้งการเจริ ญเติบโตโดยใช้สารสกัดจากเปลือกไม้
ในวงศ์อบเชย 8 ชนิ ดว่ามีผลต่อการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าพืช โดยใช้เมล็ดผักกาดหอม (lettuce) และเมล็ด
ผักกาดหัว (radish) เป็ นพืชทดสอบ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการวิจยั และพัฒนาสารธรรมชาติ นํามาใช้ทดแทน
สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร เนื่ องจากสารธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่าย และมีความปลอดภัยต่อ
มนุษย์ สัตว์ สิ่ งมีชีวิต และสภาพแวดล้อมมากกว่า เมื่อไม่มีการใช้สารเคมีก็จะพัฒนาคุณภาพชี วิตและสร้าง
ศักยภาพให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนั้นการใช้สารธรรมชาติเป็ นสารควบคุมวัชพืช ในการผลิต
พืชทางการเกษตรยังช่ วยลดปริ มาณการนําเข้าของสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะช่ วยประเทศ
ทางด้านเกษตรกรรม เช่น ประเทศไทยลดการเสี ยดุลทางการค้าได้อีกทางหนึ่ง
วิธีการศึกษา
1. วัตถุดบิ
เปลือกไม้กระทังใบใหญ่ (Litsea grandis Hook. f.) เอียน (Neolitsea zeylanica Merr.)
เทพทาโร (Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.) เชี ยด (Cinnamomum iners Blume) ทังบอน (Phoebe
grandis (Nees) Merr.) เก็บจากสวนพฤกษศาสตร์ ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จังหวัดตรัง เปลือกไม้ทาํ มัง (Litsea petiolata Hook. f.) เก็บจากจังหวัดพัทลุง เปลือกไม้ยางบง (Persea kurzii
Kosterm.) เก็บจากศูนย์วิจยั ผลิตผลป่ าไม้ จังหวัดสกลนคร เปลือกไม้หมีเหม็น (Litsea glutinosa C.B. Robins.)
เก็บจากจังหวัดนครราชสี มา ทั้งหมดเก็บเมื่อเดือนมิถุนายน 2546.
เมล็ดผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) และ ผักกาดหัว (Raphanus sativus L.) จากภาควิชา
พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุ งเทพฯ
2. อุปกรณ์ และสารเคมี
สกัดเปลือกต้น

1. เครื่ องบด เครื่ องระเหยสูญญากาศ ตูค้ วบคุมอุณหภูมิและแสง ตูเ้ ย็น และโถแก้วสําหรับ

2. สารเคมีทุกชนิดใช้ AR grade และนํ้ากลัน่
3. กระดาษกรอง (Advantec Toyo, Toyo Roshi Kaisha, Ltd.) เบอร์ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 5.5 มิลลิเมตร petri dishes (17x60 มม.) เครื่ องแก้ว และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาํ เป็ น
3. วิธีการทดลอง
1. เก็บตัวอย่างเปลือกต้นพืชในวงศ์อบเชย (Lauraceae) จํานวน 8 ชนิด คือ กระทังใบใหญ่
เอียน เทพทาโร เชียด ทังบอน ทํามัง ยางบง และ หมีเหม็น มาผึ่งให้แห้งในที่ร่มประมาณ 7 วัน แล้วบดตัวอย่าง
ให้ละเอียดด้วยเครื่ องบด
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2. สกัดผงเปลื อกไม้ท้ งั 8 ชนิ ด โดยใช้เปลือกไม้หนัก 100 กรั ม/ชนิ ด นํามาสกัดด้วย
สารละลายปิ โตรเลียมอีเทอร์ (40-60°C) คลอโรฟอร์ ม และเมทิลแอลกอฮอล์ ที่อุณหภูมิหอ้ งตามลําดับ นําส่ วน
ที่สกัดได้จากคลอโรฟอร์ มมาทําให้เข้มข้นภายใต้ความดันตํ่าแล้วชัง่ นําสารสกัดเมทิลแอลกอฮอล์มาทําการสกัด
สารสกัดแอลคาลอยด์อย่างหยาบ (crude alkaloid) ตามวิธีการสกัด alkaloid ทัว่ ๆไป เปอร์ เซ็ นต์สารสกัด
คลอโรฟอร์มและสารสกัดแอลคาลอยด์อย่างหยาบดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ปริ มาณของสารสกัดคลอโรฟอร์ มและแอลคาลอยด์อย่างหยาบของพืชในวงศ์อบเชย.
ชื่อสามัญ
กระทังใบใหญ่
เอียน
เทพทาโร
เชียด
ทังบอน
ทํามัง
ยางบง
หมีเหม็น

ชื่อวิทยาศาสตร์
Litsea grandis Hook. f.
Neolitsea zeylanica Merr.
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
Cinnamomum iners Blume
Phoebe grandis (Nees) Merr.
Litsea petiolata Hook. f.
Persea kurzii Kosterm.
Litsea glutinosa C.B. Robins.

สารสกัด
แอลคาลอยด์
คลอโรฟอร์ ม (g.) อย่ างหยาบ (mg.)
1.67
170
22.00
124
2.49
4.9
1.41
20
0.65
13.7
1.40
52.5
2.81
75
0.88
453

3. นําเมล็ดผักกาดหอมและผักกาดหัวแช่ดว้ ยนํ้ากลัน่ พอปริ่ ม แล้วนําไปเก็บที่อุณหภูมิหอ้ ง
ในที่ไม่มีแสง ค้างคืน 1 คืน เพื่อให้เมล็ดงอกรากออกมายาวประมาณ 2 มม.
4. นําสารสกัดคลอโรฟอร์มและสารสกัดแอลคาลอยด์อย่างหยาบที่ได้ทาํ ให้มีความเข้มข้น 500
100 และ 50 ppm. โดยใช้อะซี โตนเป็ นสารละลาย
5. เติมสารตัวอย่างที่เตรี ยมไว้แล้วในข้อ 4 ลงใน petri dishes (17x60 มม.) 5 มล. ซึ่ งมี
กระดาษกรอง (advantec no. 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มม.) ซึ่ งแต่ละการทดลองจะทําซํ้า 3 ครั้ง และทําชุดควบคุม
ด้วย ตั้งทิ้งไว้ให้สารละลายระเหยที่อุณหภูมิหอ้ ง
6. เติมนํ้ากลัน่ ลงใน petri dish (ในข้อ 5) 5 มล.
7. วางเมล็ดพืชผักกาดหอม และผักกาดหัว (ที่เตรี ยมจากข้อ 3) 10 เมล็ดลงใน petri dish
ที่มีสารตัวอย่างที่ระเหยแห้งแล้ว (ในข้อ 5)
8. นําแต่ละชุดที่เตรี ยมจาก ข้อ 7 ไปเก็บที่อุณหภูมิหอ้ ง (อุณหภูมิ 25-27°C) เป็ นเวลา 4 วัน
ทําการวัดความยาวต้นและความยาวรากของกล้าผักกาดหอมและผักกาดหัว คํานวณหาเปอร์ เซ็นต์การยับยั้ง
ของพืชทดสอบที่เพาะในสารสกัดเทียบกับพืชทดสอบที่เพาะในนํ้ากลัน่ (ชุดควบคุม)
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง = (1 – ความยาวราก/ความยาวต้นของพืชทดสอบที่เพาะในสารสกัด) x 100
ความยาวราก/ความยาวต้นของพืชทดสอบที่เพาะในนํ้ากลัน่
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ผลการศึกษา
ผลของการยับยั้งการเจริ ญเติบโตทางด้านความยาวราก และความยาวต้นของต้นกล้าผักกาดหอม
และผักกาดหัวที่เพาะในสารสกัดเทียบกับที่เพาะในนํ้ากลัน่ ที่ไม่ได้รับสารสกัดจากเปลือกไม้ (ชุดควบคุม) โดย
วิธี Petri Dish Bioassay (PDB) มีดงั นี้
1. ผลต่ อการเจริญเติบโตของกล้ าผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)
สารสกัดคลอโรฟอร์ มจากเปลือกไม้ทาํ มังและยางบง ที่ความเข้มข้น 500 ppm. มีคุณสมบัติ
ยับยั้งการเจริ ญเติบโตทางด้านความยาวรากของต้นกล้าผักกาดหอม 89.52% 59.39% และความยาวต้น 96.8%
76.45% ส่ วนสารสกัดจากเปลือกไม้อีก 6 ชนิ ด มีคุณสมบัติยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตทางด้านความยาวรากและ
ความยาวต้นน้อยกว่า 50% เมื่อเทียบกับชุดควบคุม (ภาพที่ 1)
สารสกัดแอลคาลอยด์หยาบจากเปลือกไม้กระทังใบใหญ่ หมีเหม็น ทํามัง เอียน เทพทาโร
เชียด ทังบอน และ ยางบง ที่ความเข้มข้น 500 ppm. มีคุณสมบัติยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของผักกาดหอมทางด้าน
ความยาวราก 92.58 93.8 95.64 89.34 14.61 92.22 44.34 และ 89.21% ตามลําดับ และความยาวต้น 52.07
59.67 72.74 51.6 17.43 69.75 44.52 และ 43.28% ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
2. ผลต่ อการเจริญเติบโตของกล้ าผักกาดหัว (Raphanus sativus L.)
ต้นกล้าของผักกาดหัวที่ได้รับสารสกัดคลอโรฟอร์ มของเปลือกไม้ทาํ มัง เทพทาโร ทังบอน
และยางบง ที่ความเข้มข้น 500 ppm. มีคุณสมบัติยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตทางด้านความยาวราก 81.6 68.4 73.43
และ 65.06% ตามลําดับ และความยาวต้น 82.9 62.44 56.49 และ 72.14% ตามลําดับ ส่ วนเปลือกไม้ที่ไม่ได้
กล่าวถึงมีคุณสมบัติยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหัวทางด้านความยาวรากและความยาวต้นน้อยกว่า
50% (ภาพที่ 3)
ต้นกล้าของผักกาดหัวที่ได้รับสารสกัดแอลคาลอยด์หยาบจากเปลือกไม้หมีเหม็น ทํามัง และ
เชี ยด ที่ ความเข้มข้น 500 ppm. มีคุณสมบัติยบั ยั้งการเจริ ญเติ บโตทางด้านความยาวราก 87.33 60.45 และ
65.8% ตามลําดับ และสารสกัดแอลคาลอยด์หยาบจากเปลือกต้นหมีเหม็นที่ความเข้มข้น 500 ppm. มีคุณสมบัติ
ยับยั้งการเจริ ญเติ บ โตของความยาวต้น 58.98% ส่ วนเปลื อกต้นที่ ไม่ ได้กล่า วถึ งมี คุณ สมบัติย บั ยั้งการ
เจริ ญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหัวทางด้านความยาวรากและความยาวต้นน้อยกว่า 50% เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
(ภาพที่ 4)
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ผลของสารสกัดคลอโรฟอร์ มจากเปลื อกไม้ในวงศ์อบเชย 8 ชนิ ดต่ อการเจริ ญเติ บโตของกล้า
ผักกาดหอม
Lgr, Litsea grandis ; Lgl, Litsea glutinosa ; Lp, Litsea petiolata ;
Nz, Neolitsea zeylanica ; Cp, Cinnamomum porrectum ;
Ci, Cinnamomum iners ; Pg, Phoebe grandis ; Pk, Persea kurzii
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ผลของสารสกัดแอลคาลอยด์หยาบจากเปลือกไม้ในวงศ์อบเชย 8 ชนิดต่อการเจริ ญเติบโตของกล้า
ผักกาดหอม
Lgr, Litsea grandis ; Lgl, Litsea glutinosa ; Lp, Litsea petiolata ;
Nz, Neolitsea zeylanica ; Cp, Cinnamomum porrectum ;
Ci, Cinnamomum iners ; Pg, Phoebe grandis ; Pk, Persea kurzii
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ผลของสารสกัดคลอโรฟอร์ มจากเปลื อกไม้ในวงศ์อบเชย 8 ชนิ ดต่ อการเจริ ญเติ บโตของกล้า
ผักกาดหัว
Lgr, Litsea grandis ; Lgl, Litsea glutinosa ; Lp, Litsea petiolata ;
Nz, Neolitsea zeylanica ; Cp, Cinnamomum porrectum ;
Ci, Cinnamomum iners ; Pl, Phoebe grandis ; Pk, Persea kurzii
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ผลของสารสกัดแอลคาลอยด์หยาบจากเปลือกไม้ในวงศ์อบเชย 8 ชนิดต่อการเจริ ญเติบโตของกล้า
ผักกาดหัว
Lgr, Litsea grandis ; Lgl, Litsea glutinosa ; Lp, Litsea petiolata ;
Nz, Neolitsea zeylanica ; Cp, Cinnamomum porrectum ;
Ci, Cinnamomum iners ; Pg, Phoebe grandis ; Pk, Persea kurzii
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จากการเจริ ญเติบโตของกล้าผักกาดหอมและผักกาดหัวที่ได้รับสารสกัดจากเปลือกต้นวงศ์อบเชย
ที่มีความเข้มข้น 500 ppm. แสดงให้เห็นว่า สารจากเปลือกต้นเหล่านี้ มีคุณสมบัติท้ งั ด้านยับยั้งและส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติ บโต ขึ้ นอยู่กบั ชนิ ดของเปลือกต้นและพืชทดสอบที่ ได้รับสารนั้น แสดงว่าเปลือกต้นของพันธุ์ไม้ใน
วงศ์น้ ีสามารถผลิตสารที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
สรุ ปผล
การศึ กษาสารสกัดจากเปลื อกต้นของพันธุ์ไม้ในวงศ์อบเชยต่อการเจริ ญเติ บโตของพืชทดสอบเป็ น
ทางหนึ่ งของการใช้สารสกัดธรรมชาติ ในการควบคุ มวัชพื ช โดยการนํามาทดสอบการยับยั้งการเจริ ญของเมล็ด
ผักกาดหอมและผักกาดหัว ที่ความเข้มข้น 500 100 และ 50 ppm. โดยวิธี Petri Dish Bioassay (PDB) เทียบกับชุด
ควบคุมพบว่า พืชทดสอบที่ เพาะในสารที่ ได้จากสารสกัดคลอโรฟอร์ มและสารสกัดแอลคาลอยด์อย่างหยาบ
จากพืช ดัง กล่า วมีการเจริ ญเติ บโตในด้านความยาวของส่ วนต้นและส่ วนรากของพื ชทดสอบแบบผิดปกติ
เมื่อเที ยบกับพืชทดสอบที่ เพาะในนํ้ากลัน่ ซึ่ งพบว่ามีการเจริ ญเติ บโตของต้นและรากค่อนข้างดี แสดงว่ามีสาร
บางอย่างที่ก่อให้เกิดความเป็ นพิษ และมีประสิ ทธิ ภาพต่อการยับยั้งหรื อช่วยสนับสนุนในการเจริ ญเติบโตต่อต้น
กล้าของพืชทดสอบ ในที่ น้ ี อาการที่ เราเห็นหรื อวัดนั้นไม่ใช่ ผลที่ สารมีต่อพืชทดสอบโดยตรง แต่เป็ นลักษณะ
อาการที่ ตรวจสอบได้ หรื อที่ เรี ยกว่าเป็ น secondary effect ซึ่ งอาจเป็ นผลเนื่ องจากสารนั้นไปยับยั้งหรื อช่ วย
สนับสนุนการยืดยาวของเซลล์
สารสกัดคลอโรฟอร์ มและสารสกัดแอลคาลอยด์อย่างหยาบของเปลือกไม้ทาํ มังที่ ความเข้มข้น
500 ppm. มีคุณสมบัติยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตทางด้านความยาวรากและความยาวต้นของต้นกล้าผักกาดหอมสู งสุ ด
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บไว้เพียง 1 วันทําให้รากมีลกั ษณะผิดปกติ กุดสั้น มีสีน้ าํ ตาลเข้ม หรื อ
สี ดาํ คลํ้า และหยุดการเจริ ญ (ภาพที่ 5 และ 6) ส่ วนสารสกัดคลอโรฟอร์มของเปลือกต้นทํามังและสารสกัดแอลคาลอยด์
อย่างหยาบของเปลือกต้นหมีเหม็นที่ความเข้มข้น 500 ppm. สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตทางด้านความยาวราก
ของต้นกล้าผักกาดหัวสู งสุ ดเมื่อเทียบกับชุดควบคุม (ภาพที่ 7 และ 8)
ข้ อเสนอแนะ
การทดสอบการยับยั้งการเจริ ญเติ บโตของต้นและรากผักกาดหอมและผักกาดหัวเป็ นวิธีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางชี วภาพของสารสกัด และเป็ นการทดลองพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะบอกฤทธิ์ ทาง
ชี วภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยของสารสกัดธรรมชาติวิธีการหนึ่ ง ซึ่ งจากผลการทดลองดังกล่าว
พบว่า สารสกัดจากเปลือกไม้กระทังใบใหญ่ เอียน เทพทาโร เชี ยด ทังบอน ทํามัง ยางบง และหมีเหม็น
มีฤทธิ์ ในการยับยั้งและสนับสนุ นการเจริ ญเติ บโตของต้นและรากของพืชทดสอบ โดยเฉพาะเปลือกไม้ทาํ มัง
และหมีเหม็น อาจจะนํามาใช้เป็ นสารกําจัดวัชพืช (herbicides) และจะเป็ นแนวทางในการนําสารสกัดดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่ นต่ อไป เพื่ อลดปั ญหาในเรื่ องของสารเคมี ตกค้างในสิ่ งแวดล้อมและ
การปนเปื้ อนของสารเคมีสงั เคราะห์ในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
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ภาพที่ 5 ผลของสารสกัดคลอโรฟอร์ม
จากเปลือกต้นทํามังต่อการเจริ ญเติบโต
ของกล้าผักกาดหอม

ภาพที่ 6 ผลของสารสกัดแอลคาลอยด์อย่างหยาบ
จากเปลือกต้นทํามังต่อการเจริ ญเติบโต
ของกล้าผักกาดหอม

ภาพที่ 7 ผลของสารสกัดคลอโรฟอร์ม
จากเปลือกต้นทํามังต่อการเจริ ญเติบโต
ของกล้าผักกาดหัว

ภาพที่ 8 ผลของสารสกัดแอลคาลอยด์อย่างหยาบ
จากเปลือกต้นหมีเหม็นต่อการเจริ ญเติบโต
ของกล้าผักกาดหัว
คําขอบคุณ

ขอขอบคุ ณเจ้าหน้าที่ สวนพฤกษศาสตร์ ภาคใต้ (ทุ่ งค่ าย) จ. ตรั ง กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจยั พัฒนาผลิตผลป่ าไม้ จ.สกลนคร สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้
กรมป่ าไม้ ที่ช่วยเก็บตัวอย่างเปลือกไม้
เอกสารอ้ างอิง
ก่องกานดา ชยามฤต. 2540. สมุนไพร ตอนที่ 6. ส่ วนพฤกษศาสตร์ ป่าไม้ สํานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้.
166 หน้า.
ชวลิ ต นิ ยมธรรม. 2540. ไม้ตน้ ในพื้นที่ พรุ จังหวัดนราธิ วาส. ศูนย์วิจยั และศึ กษาธรรมชาติ ป่าพรุ สิรินธร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิ วาส. บริ ษทั อัมริ นทร์
แอนด์พบั ลิชซิ่ ง จํากัด (มหาชน). กรุ งเทพฯ. หน้า 67-74.
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นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริ ญพร. 2541. สมุนไพรไม้พ้ืนบ้าน(2). บริ ษทั ประชาชน จํากัด
กรุ งเทพฯ. 640 หน้า.
สุ ทศั น์ จุงพงศ์ และอรรถพันธ์ จันทรัตนวงศ์. 2527. ไม้บง (Persea kurzii Kosterm.). เอกสารเผยแพร่ ฝ่ าย
ปลูกสร้างและบํารุ งป่ า กองบํารุ ง กรมป่ าไม้. 13 หน้า.
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คณะทํางานฝ่ ายจัดทําเอกสารการสั มมนา
ทีป่ รึกษา
นายวิสูตร สํานึก

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้

ผู้จัดทํา
1. นายเจษฎา เหลืองแจ่ม
2. นายบุนนาค กลีบจําปี
3. นายบัณฑิต โพธิ์ นอ้ ย
4. นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง
5. นายทศพร วัชรางกูร
6. นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์
7. นางลดาวัลย์ พวงจิตร
8. นางสาวณัฏฐากร เสมสันทัด
9. นายสมิต บุญเสริ มสุ ข
10. นางสาววิภาวี กลีบทอง

หน่ วยงาน
1. สํานักวิจยั การจัดการป่ าไม้และผลิตผลป่ าไม้ กรมป่ าไม้
61 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02561-4292-3
www.forest.go.th
2. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02579-0171
www.forest.ku.ac.th

